
 

 

CUMHURİYET ORTAOKULU 

OKUL KURALLARI, ÖDÜL VE YAPTIRIM UYGULANACAK DAVRANIŞLAR 

GİRİŞ 
Bir kurumun hedefleri, bireylerin ihtiyaçları ve beklentileri dikkate alınarak oluşturulan kurallar, 

düzenli bir işleyişin vazgeçilmez öğesidir. Bu kurallar bireyde iç disiplinin gelişmesine ve kendi 

iradesini kullanarak olumlu davranışlar sergilemesine ve toplumun beklentilerine cevap verebilecek 

davranışlar kazanmasına temel oluşturmaktadır. 

Bu düzenin ve güvenli ortamın sağlanmasında yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin 

kendilerinden beklenen görev ve sorumlulukları yerine getirmeleri önemlidir. 

 

GENEL KURALLAR 

a) Okula giriş –çıkışlar, geç kalma ve devamsızlık 
Cumhuriyet  Ortaokulu’nda eğitim- öğretim sabahçılar için sabah 07:50’de başlar, 13:00’da biter. 

Öğlenciler için 13:15’de başlar, 18:25’de sona erer. 

Sabahçı öğrenciler sabah en geç 07:40’da, öğlenci öğrenciler ise 13:00’da okulda bulunmalıdır. Geçerli 

bir nedenle geç kalan öğrenciler ilk 15 dakika içerisinde ilgili müdür yardımcısından derse kabul kâğıdı 

aldıktan sonra derse girebilir. 

Ders başladıktan 15 dakika sonra gelen öğrenciler sınıfa alınır ancak ilk ders yok yazılır ve 

devamsızlıklarına  yarım gün eklenir. ÖDDK (Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu) 

yönetmenliğindeki  yaptırımlar uygulanacaktır. Derse mazeretsiz olarak öğretmenden sonra derse 

giren öğrenci için ÖDDK yönetmeliği süreci başlatılır. 

 

b) Okul kıyafeti ve dış görünüş 
Öğrenci okulun belirlediği kıyafete uymalıdır. Erkeklerde saçlar kısa olmalı, kızlarda uzun ise 

toplu ve saçlarda kesinlikle boya olmamalıdır. Sağlık ve güvenliği tehlikeye sokabileceğinden 

künye, bilezik, küpe ve kolye vb. takılar takılmamalıdır. 

 

c) Törenler 
Öğrenciler tüm törenlerde vaktinde hazır bulunmak zorundadırlar. Bayrağa ve İstiklal Marşı’na 

saygı konusunda gereken duyarlılığı göstermelidir. Töreni sessiz ve düzeni bozmayacak şekilde 

dinlemelidirler. Bunun dışında kalan tüm davranışlar yaptırım gerektiren davranışlar olarak 

değerlendirilir. Öğrenciler törenlerde yapılan duyuruları dikkatle dinleyip velisine iletmekle 

yükümlüdür. 

 

d) Ödevler 
Öğrenci ödev ve projelerini zamanında ve eksiksiz yapmakla yükümlüdür. Ödev ve projelerini 

yapmayan veya eksik yapan öğrenciler öğlen teneffüsünde ve okul çıkışında eksiklerini tamamlar, 

ayrıca davranış izleme süreci başlatılır. 

 

e) Okul eşyalarının kullanımı 
Öğrencilerin kullandığı ortak kullanım alanındaki tüm araç ve gereçler korunmalıdır. Zarar veren 

öğrenciler bedelini ödemek zorundadır. 



 

 

f) Okula getirilmemesi gereken eşyalar 
Teknolojik araçlar (Cep telefonu, mp3 çalar, kamera uygun olmayan cd, kitap vb.) okula 

getirilmemelidir. Zorunluluk hallerinde belirtilen eşyalar okula getirildiği takdirde birinci ders 

başlamadan ilgili müdür yardımcısına teslim edilmelidir, akşam okul çıkışında geri alınmalıdır. 

Öğrencilerimiz öğretmenleri istemedikleri sürece kendilerine ve başkalarına zarar verecek sivri 

uçlu makas, çakı, maket bıçağı gibi aletleri okula getiremezler. Ders ve etkinlikler sırasında 

ihtiyaç duyulan araçlar gereçler izin alınarak getirilebilir. 

 

g) Sınavlarda Uyulması Gereken Kurallar 
 Öğrenciler sınav için zamanında ve istenilen düzende hazır olmak zorundadırlar. Sınavda 

gözcü olan öğretmen, gerek gördüğünde öğrencilerin oturma düzenini ve yerlerini 

değiştirebilir. 

 Öğrenciler sınavda kalem, silgi, cetvel vs. gibi dersin türüne göre değişen araç-gereçlerini 

ve bunların yedeklerini bulundurmak zorundadır. Sınav sırasında diğer öğrencilerden bu 

araçlar istenemez veya ortak kullanılamaz. 

 Genel sınavlar o dersin öğretmeni tarafından yapılmayabilir. Sınavı bir başka öğretmen 

uygulayabilir. 

 Herhangi bir sorunun nasıl cevaplanacağı veya verilmiş bir cevabın kontrolü şeklinde 

sorular olamaz. 

 Öğrenci tarafından sorulan sorulara sadece ders öğretmeni cevap verebilir. Bir başka 

öğrencinin cevap vermesi suçtur. 

 Öğrenciler sınav kâğıdı üzerinde bulunan sınav ile ilgili açıklamaları dikkatle okumakla, bu 

konuda yapılan sözlü açıklamaları dikkatle dinlemekle ve uygulamakla yükümlüdürler. Bu 

açıklamalara uymayan öğrencilerin yanıtları değerlendirilemez. 

 Sınav sırasında her ne sebeple ve her ne konuda olursa olsun konuşmak, bir başkasının 

kâğıdına bakmak veya kâğıdı bir başkasının görebileceği konumda tutmak yasaktır. 

 Önceden bildirilen sınav süresi bitiminde öğrenciler soru-yanıt kâğıtlarının anında 

istenilen düzende teslim etmek zorundadır. Aksi davranışta bulunan öğrencinin sınavı iptal 

edilir. 

 Sınav kâğıdını teslim eden öğrenci ders zili çalmadıkça dışarı çıkamaz ve sınav düzenini 

bozamaz. 

 Sınav kâğıdına yanıtların dışında hiçbir şey yazılamaz. 

 Raporlu ya da izinli olduğu için sınava giremeyen öğrenciler telafi sınavı için belirtilen gün, 

saat ve yerde bulunmak zorundadırlar. 

 

BÖLÜMLERDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR 

 

Sınıf 
 Öğrenci, dersliklere giriş çıkışlarda sessiz olmalıdır. 

 Öğrenci, ders araç-gereçlerini okula eksiksiz getirmekle yükümlüdür. 

 Öğrenci, öğrenci ziliyle birlikte dersliğe girmeli ve öğretmeni hazır bir şekilde 

beklemelidir. 

 Öğrenci, derste öğretmen ve söz alan arkadaşlarını dikkatle dinlemelidir. Sınıfta ders 

işlenirken hiçbir şekilde dersin akışını engelleyici, arkadaşlarının ve öğretmenlerinin 



 

 

dikkatini dağıtıcı şekilde davranmamalıdır. Başkalarının sözünü kesmemelidir. 

 Her öğrenci, kendi masası ve sınıfının temizliğinden ve düzeninden sorumludur.  

 Öğrenci dersliklerde ve ders dışında arkadaşlarına saygılı davranmalı karşısındakinin 

duygularını incitecek ve onları üzecek ve rencide edecek davranışlarda( alay etmek, isim 

takmak, dedikodu yapmak, telefonla ya da e-mail yoluyla rahatsız etmek vs.)bulunmamalı, 

kötü söz söylememeli ya da fiziksel zarar vermemelidir. 

 Öğrenci, arkadaşlarının eşyalarına zarar vermemeli, zorunlu hallerde izin alarak 

kullanmalıdır. 

 Ders esnasında herhangi bir şey yiyip içilmemelidir. 

 Acil durumlar dışında dersten çıkılmamalıdır. 

 Öğrenci, oturma planına uymalıdır. 

 

Çok Amaçlı Salon 
 Öğrenci çok amaçlı salondaki etkinliklere zamanında gelir, önceden belirlenen sınıflara 

ait yerlere oturulur. Çevresini rahatsız edecek davranışlarda (ıslık çalmak, çığlık atmak, 

uygunsuz ses çıkarmak ve arkadaşına zarar vermek) bulunmamalıdır. 

 çok amaçlı salondaki eşyalara zarar verilmemelidir. Verildiği takdirde uygulanacak 

yaptırımın yanı sıra zarar verdiği eşyanın bedelini ödemekle yükümlüdür. 

 çok amaçlı salonuna yiyecek, içecek getirilmemelidir 

 

Bilişim Teknolojileri Sınıfı Kuralları 
 Bilgisayar laboratuvarında her öğrenci, kendisi için belirlenen bilgisayarı kullanmalıdır. 

 Öğrenciler, öğretmene danışmandan, bilgisayarlarına herhangi bir file, program vb. 

yüklenmemelidir. 

 Öğrenciler getirecekleri disket ve CD’leri öğretmene danışarak ve virus kontrolü yaparak 

kullanmak zorundadır. 

 Laboratuvarda chat yapmak ve oyun oynamak yasaktır. 

 Laboratuvara yiyecek ve içecekle girilmez. 

 Laboratuvarda yüksek sesle konuşmak ve sandalye (tekerlekli) ile dolaşmak yasaktır. 

 Öğrenciler, bilgisayarı kullandıktan sonar shut-down etmek (olması gerektiği gibi başlat 

düğmesinden bilgisayarı kapat seçeneği ile) ve monitor düğmesinden kapatmak zorundadır. 

 

Spor Salonunda Uyulması Gereken Kurallar 
 Spor salonuna öğretmenin izni olmadan girilemez. 

 Spor salonuna ve burada kullanılan araç ve gereçlere zarar verilemez. 

 Çanta ve mont gibi eşyalar spor salonu içine getirilemez. (Soyunma odalarında bırakılacak) 

 Soyunma odaları temiz ve düzenli kullanılmalıdır. 

 Öğrenciler beden eğitimi dersi kıyafetiyle derslere katılamaz. 

 Öğrenciler Beden Eğitimi dersine vaktinde gelmek ve bir sonraki derse vaktinde yetişmek 

zorundadır. 

 Spor salonuna çamurlu ve kirli spor ayakkabısı ile girilemez. 

 Spor salonuna yiyecek ve içecek getirilemez. 

 Spor salonunda ayak topu oynanamaz. 

 



 

 

Koridor ve Okul Bahçesi 
 Öğrenci belirlenen oyun alanlarının dışına çıkmamalıdır 

 Öğrenci oyun oynarken kavga etmemeli ve kötü söz söylememelidir. 

 Teneffüs zili çaldığında koridorlarda ve merdivenlerde koşmadan, birbirlerini itmeden 

oyun alanına gidilmelidir 

 Çöpler mutlaka çöp kutularına atılmalıdır 

 Okul bahçesi sınırlarının dışına çıkılmamalıdır. 

 Uyulmadığı takdirde ÖDDK yönetmeliğine göre okuldan kaçma yaptırımı uygulanacaktır 

 

Tuvalet 
 Tuvaletler kullanıldıktan sonra sifon çekilmelidir. 

 Klozet ve pisuarlara tıkayıcı maddeler atılmamalıdır 

 Tuvaletler oyun alanı olarak kullanmayalım. 

 

Servis 
 Servis görevlileri tarafından yapılan uyarılara uyulmalıdır. 

 Can güvenliği açısından camdan sarkılmamalıdır, emniyet kemeri takılmalıdır, serviste 

ayakta durulmamalıdır, diğer öğrencilerle ve servis görevlileriyle alçak sesle ve saygılı 

konuşulmalıdır, şoförün dikkati dağıtılmamalı, camdan herhangi bir şey atılmamalıdır. 

 Öğrenci servis içinde küfürlü konuşmamalı ve kavga etmemelidir. 

 Arkadaşlarına oturma düzeni konusunda baskı yapmamalıdır. 

 Araca zarar verebilecek bölümlerle oynanmamalıdır. 

 Serviste herhangi bir şey yiyip içilmemelidir. 

 Servis saatlerine uyulmalıdır. Öğrenci servis saatinden 5 dakika önce servise bineceği 

yerde olmalı, geç kalan öğrenciyi servis 2 dakika beklemelidir. 

 Servislere cd, kaset vb. araçlar getirilmemelidir. Kurallara uyulmadığında servis sürücüsü 

tarafından “Servis Davranış Formu” doldurularak ilgili müdür yardımcısına verilecek ve 

belirtilen yaptırımlar uygulanacaktır 


