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Okul Kuralları 

 

Sınıf içi Standart Kurallar 

 Montlar gardolaba asılır! 

 Okul çantaları intizamlı bir şekilde dizilir! 

 Derste ve çalışma saatlerinde düzenli bir şelide sandalyede oturulur! 

 Ders esnasında ve diger çalışma saatlerinde bere, şapka ve hırkaların 

kapşonları indirilir! 

 Derste su içmek mümkündür (sınıftaki öğretmen ne zaman içileceğine 

karar verir)! 

 Sınıfta sakız çiğnenmez! 

 Heelys ayakkabıları giyilmez (tekerlekli ayakkabı modeli)! 

 Cep telefonu kullanılmaz! 

 Okul bahçesine gidildiğinde, yanına kahvaltılık alınmaz (İkinci tenefüsten 

sonra da öğrenciler ufak bir şeyler atıştırabilirler)! 

 İstisnai durumalar hariç, tuvalet ihtiyacı mümkün mertebe tenefüslerde 

giderilir (özellikle 3’üncü ve 4’üncü sınıflar). Ders saati boyunca her 

sınıftan tek bir öğrenci yalnız başına tuvalete gidebilir (birinci sınıflarda 

ilk başlarda ikişerli gitmek mümkündür). Tuvalete giden ögrenci, tuvalet 

listesine ismini yazar! 

Okul Binası İçerisinde Uyulması Gereken Kurallar 

(yağmurlu havalarda okul binasında geçirilen teneffüslerde 

de aynı kurallar geçerlidir)! 

 

 Okul binası içerisinde koşmak, itişmek, otalığı dağıtmak yasaktır! 

 Merdiven iniş ve çıkışlarında hareket istikametine dikkat edilir (inerken 

ve de çıkarken sağ taraf kullanılır) 

 Top ve benzeri cisimlerle oynanmaz, fırlatılmaz! 
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 İp atlanmaz! 

 Yağmurlu havalarda, bina içerisinde sakin, sessiz ve temposu düşük 

oyunlar tercih edlir! 

 Çöpler, uygun çöp kutusuna atılır! 

Dışarıdaki Kurallar 

 Bahçe kapısından itibaren bisikletten ve scooterlardan inilir! 

 Okul başlamadan önce gözetilen öğrenciler (OGTS), okulun küçük 

bahçesinde durabilirler. Sonra okulun büyük bahçesine gidecekler! 

 İdare binası önündeki tarha (ağaçlı kısım) girilmez! 

 Çitlerle çevrili yerlere girilmez! 

 Ağaçlara tırmanmak yasaktır! 

 Ağaçların dallarını, yapraklarını ve çiçekleri koparmak yasaktır! 

 Elde sopa ve çubuklarla koşulmaz, şaka dahi edilmez! 

 Bekleme çatıları altında top oynanmaz, ip atlanmaz. Tekerlekli gereçler 

kullanılmaz! 

 Bekleme çatıları altında yerler tebeşir ile çizilmez ve karalanmaz! 

 Okul bahçesindeki tırmanma ağları, sadece tırmanıp oynamak içindir! 

 Tırmanma ağlarının sadece alt kısımları atlamak ve yuvarlamak için 

uygundur! 

 Öğleden önce okulun büyük bahçesinde çizilmiş belirli yerde futbol 

oynanır. Masa  tenisi,  öteki top oyunları için kullanılır. Bütün öteki top 

oyunları ve beraberinde getirilen toplar da dahil olmak üzere, okulun 

küçük bahçesi kullanılır! 

 OGTS’e ait toplarla sadece OGTS saatinde oynanır! 

 Öğleden sonra okulun büyük bahçesinde öteki top oyunları da 

oynanabilinir. Spor binasının duvarına doğru şut atmak mümkündür! 

 Skaterler sadece uygun kıyafetlerle kullanılır! 
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 Oyun oynarken okul kapıcısının bahçesine düşen topu almak için, 

kapıcıdan önce özür dilenir sonra yardım istenir. Öğrencilerin kendi 

başlarına tırmanıp bahçeye girmeleri yasaktır!  

 Çöpler, çöp tenekesine atılır! 

Şiddet içerikli Davranışlar 

 

 Ne olduğundan bağımsız olmak koşuluyla siddetin uygulanması 

durumunda „kim döverse, gider’’. Her türlü şiddet kesinlikle yasaktır. 

Şiddeti haklı gösterecek bir sebep olamaz.  

Bu kuralı ihlal eden öğrenci önce  teneffüsten mahrum bırakılır yada 

başka bir sınıfta kendisini affedirici bir çalışmada bulunması sağlanır. 

Aileye bu konuda bilgi verilir. Kurala tekrardan riayet edilmemesi 

durumunda gerekli disiplin cezalarına başvurulur! 


