
                   80. YIL CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ OKUL KURALLARIMIZ 

 

 

 

1. İlk ders 8.30’da başlamaktadır. Öğle arası 12.30-13.20 arasındadır. Dersler, 15.40’ta sona ermektedir.  

2. Öğrenciler, pazartesi sabahları 8.20’de, cuma günleri 15.40’ta düzenlenen bayrak törenine katılmak 

zorundadır. Bayrak törenine katılmayan öğrencilere gerekli disiplin cezası verilecektir.  

3. Öğrenci okula gelmediği veya geç geldiği zaman velisi, müdür yardımcısını arayarak durumu bildirmelidir.  

4. Okula geç gelen öğrenciler, doğrudan müdür yardımcısının odasına gitmeli ve derse giriş izin kâğıdını 

almalıdır. Birinci ders yoklaması müdür yardımcısına gönderildikten sonra okula geç gelen herhangi bir 

öğrenci müdür yardımcısından izin kâğıdını almadan sınıfa kabul edilmeyecektir. 

5. Derslere üç kez geç kalan öğrenci, rehberlik servisine gönderilip velisine haber verilecek; altı kez geç kalan 

öğrenci ise Okul Öğrenci Ödül ve Disiplin Kurulu’na sevk edilecektir. 

6. Okulun kapanış saatinden önce okuldan ayrılmak isteyen öğrenci, sadece müdür yardımcısının izni ile 

okuldan ayrılabilir. 

7. Hastalık veya ailedeki ani ölümler haricindeki sebepler dolayısıyla izin isteyen öğrenci velisi, müdür 

yardımcısı ile temasa geçmelidir. 

8. Öğrenciler, müfredat dışı etkinliklere katılmak amacıyla ders veya sınav kaçırdıkları takdirde müdür 

yardımcısını bilgilendirmek zorundadır.    

9. Günlük toplam ders saatinin 2/3’ü (5 ders saati) ve daha fazlasına gelmeyenlerin devamsızlığı bir gün, diğer 

devamsızlıklar ise yarım gün sayılır. 

10. Özürsüz olarak art arda iki gün ve daha fazla devamsızlık yapan veya okula geldiği halde derse girmeyen 

öğrenciler hakkında disiplin işlemi uygulanır. 

11. Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler; ders puanları ne olursa olsun 

başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir. Ancak üniversite hastaneleri, eğitim ve 

araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü devlet hastanelerinde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ 

naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, kaynaştırma ve özel eğitim gerektirenler ile tutuklu öğrencilerin 

özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60 gün olarak uygulanır. 

Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler takip eden öğretim yılında 

okula devam ettirilir. Öğrenim hakkı bulunmayanlar ise okulla ilişikleri kesilerek Açık Öğretim Lisesi veya 

Mesleki Açık Öğretim Lisesine gönderilir. 

12. Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli beyanı, özür gününü takip eden 

en geç 5 iş günü içinde okul yönetimine velisi tarafından verilir ve e-okul sistemine işlenir.  

13. Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki yazılı sınav yapılır. Sınav sayısı ve tarihleri 

her dönem başında zümre başkanları kurulunca belirlenir ve okul müdürünün onayından sonra e-okul 

sistemi üzerinden ilan edilir. Öğrenciler her dersten en az iki yazılı sınava katılmak zorundadır. 

14. Yazılı sınavlar ve diğer değerlendirmeler sonunda başarısını yükseltmek isteyen öğrenciler için dönem sona 

ermeden her dersten ayrıca ortak bir sınav daha yapılır. Bu sınavlardan alınan puan, diğer puanlarla birlikte 

dönem puanının hesaplanmasında aritmetik ortalamaya dâhil edilir. Sınava girmek isteyen öğrencilerin 

yazılı başvurusu alınır.  

15. Sınavlara katılmayan, performans çalışmasını yerine getirmeyen veya projesini zamanında teslim etmeyen 

öğrenci; özrünü özrün başlangıcından itibaren 5 iş günü içinde bildirmek ve özrün bitimini izleyen 5 iş 

günü içinde de belgelendirerek okul yönetimine vermek zorundadır.  

16. Özrü okul yönetimince kabul edilen öğrencinin durumu ders öğretmenine yazılı olarak bildirilir. Bu öğrenci, 

ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda ve önceden duyurularak bir defaya mahsus mazeret sınavına 

alınır, performans çalışması veya projesi kabul edilir.  

17. Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan veya projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine 

getirmeyen öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmez, e-okula G (Girmedi / Getirmedi) şeklinde 

işlenir, aritmetik ortalama alınırken sayıya dâhil edilir. 

18. Öğrenciler, her dönemde tüm derslerden en az bir performans çalışması, her ders yılında en az bir 

dersten proje hazırlama görevini yerine getirirler. 

19. Öğrencilerin ders yılı içinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılar, ilgili dersin proje 

veya performans çalışması olarak tam puanla değerlendirilir. 

20. Öğrenciler -beden eğitimi öğretmenlerinin gözetimi dışında- okul bahçesinde futbol oynayamaz. 

21. Öğrenciler yiyecek ve içeceklerini sınıfa getiremez, yiyecek ve içeceklerini kantinde tüketirler. 



 

DİSİPLİN KURALLARI 

1. Dersin ve ders dışı eğitim faaliyetlerinin akışını ve düzenini bozacak davranışlarda bulunamaz.  

2. Bilişim araçları ile meşgul olamaz ve dersin akışını bozamaz.  

3. Kameralar (cep telefonu kamerası dâhil) ve diğer kayıt cihazları hiçbir zaman okul içinde müdür 

yardımcısının yazılı izni olmadan kullanılamaz.  

4. Öğrenciler, okulla ilgili projelerinde kullanmak üzere kamera veya video cihazları için öğretmenlerinden 

yazılı izin almalıdır. 

5. Eğitim amacıyla öğretmen izni olmaksızın derslerde ipad, ipod, MP3çalar ve müzik cihazı kullanılması 

yasaktır.   

6. Tütün ve tütün mamullerini bulunduramaz ve içemez. 

7. Özürsüz devamsızlık yapamaz. Okula geldiği hâlde özürsüz eğitim ve öğretim faaliyetlerine, törenlere ve 

diğer sosyal etkinliklere katılmamazlık edemez, geç katılamaz veya erken ayrılamaz.  

8. Sınavlarda kopya çekemez ve çekilmesine yardımcı olamaz. 

9. Müstehcen veya yasaklanmış araç, gereç ve dokümanları okula ve okula bağlı yerlere sokamaz veya yanında 

bulunduramaz. 

10. Kumar oynamaya yarayan araç-gereç ve doküman bulunduramaz.  

11. Kişilere, arkadaşlarına ve okul çalışanlarına sözle, davranışla veya sosyal medya üzerinden hakaret edemez; 

onlarla ilgili bilgi, görsel vb. paylaşamaz, yayamaz veya başkalarını bu davranışa kışkırtamaz. 

12. İzin almadan okulla ilgili bilgi veremez, basın toplantısı yapamaz, bildiri yayınlayamaz ve dağıtamaz. 

13. Kişileri veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi ve dini inançlarına göre ayırmayı, kınamayı, 

kötülemeyi amaçlayan davranışlarda bulunamaz ve ayrımcılığı körükleyici semboller taşıyamaz. 

14. Kavga edemez, başkalarına fiili şiddet uygulayamaz. 

15. Okul binası, eklenti ve donanımlarına, arkadaşlarının araç-gerecine siyasi, ideolojik veya müstehcen amaçlı 

yazılar yazamaz, resim veya semboller çizemez. 

16. Okula ait taşınır veya taşınmaz mallara zarar veremez. 

 

KILIK KIYAFET KURALLARI 
1. Tüm öğrenciler, okula okul üniformasıyla gelmek ve sabah ana kapıdan okula girdikleri andan okulun 

biteceği saate kadar -daha önce velilerimiz tarafından uygun görülen- okul üniformasını giymek zorundadır. 

2. Öğretmenden özel izin alınması durumu haricinde sınıfta her türlü ceket/mont çıkarılmalıdır. 

3. Beden eğitimi derslerinde eşofman, dersin bitiminden sonra tekrar okul üniforması giyilecektir. 

4. Öğrenciler bir çift nokta küpe takabilir. Hızma, sallantılı küpe, piercing yasaktır. 

5. Makyaj/Dövme: Öğrencilerin dövmeli veya makyajlı şekilde okula gelmeleri, okulda makyaj yapmaları 

yasaktır. 

6. Erkek öğrenciler, tıraş olarak okula gelmelidir. Sakal ve bıyığa izin verilmeyecektir. Kız ve erkek öğrenciler, 

saçlarını boyatamazlar. 

 

 

 

 

 

                                        

19.9.2016 

                                                        Okul Müdürü 

Fatma DALGIÇ  


