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Okulumuzun Yönetmeliği
Okulumuzun yönetmeliğinden amaç, okulda iyi bir birlikteliği sağlamaktır.
Bunun için aşağıdaki kurallara uyulması zorunludur
1.

Diğer öğrencilere rahatsızlık vermez, hakaret etmez ve onları
yaralamayız,

2.

Okul mahallini terk etmez, okulun bahçesinde kalırız, Okulumuzda
kendimizi iyi hissedebilmemiz için, okulumuz, güzel ve bakımlı
kalmalıdır. Bunu sağlamak için aşağıdaki kurallara riayet ederiz.

3.

Okulumuzda tahribat yapmayız: Ne içeride, ne de dışarıda! Masaları,
sandalyeleri, dolapları ve duvarları boyamaz ve zedelemeyiz.

4.

Okulumuzu daima temiz tutar, çöp ve diğer artıkları çöp kutularına
atarız,

5.

Okul mahallinde sakız çiğnemez, yerlere tükürmeyiz,

6.

Sınıflarımızı derslerin bitiminde temizler ve yerleri süpürürüz.

Ders saatlerinde öğrenmek isteriz. Herkesin iyi öğrenebilmesi için aşağıdaki kurallara
uyarız:
7.

Dersler başlamadan önce okul içinde değil, dışarıda bekleme
sahasında dururuz.

8.

Öğretmenlerimizin talimatlarına uyarız.

9.

Sınıfa girdiğimizde, şapkalarımızı, ceketlerimizi ve kapüşonlarımızı
çıkarırız.

10.

Ev ödevlerimizi yaparız!

11.

Okul mahallinde yalnızca Almanca konuşuruz.

Teneffüslerimize önem veririz. Teneffüslerde dinlenebilmek için aşağıdaki kurallara
uyarız:
12.

Okul binası içinde değil sadece okul bahçesinde koşarız.

13.

Gerekmedikçe tuvaletleri meşgul etmeyiz.

14.

Kış aylarında kartopu atmayız.

15.

Teneffüs bitiminde buluşma noktalarında dururuz. .

16.

Tüm okul mahallinde elektronik cihazlar ve cep telefonları kullanmayız.

Kurallara uymadığımızda neler olur?
Herkesin uyması gereken kurallara riayet etmezsem, bunun sonuçlarına katlanmak
zorunda kalırım. Bunun anlamı şudur:
•

Okulda kirlettiğim yerleri temizlemek zorunda kalırım!

•

Kurallara uymazsam, okulun hademesine yardım eder, okul bahçesini
süpürürüm!

•

Derslerde dikkatli çalışmazsam ve rahatsız edersem, okulda, ceza
dersine kalmak zorunda kalırım!

•

Teneffüslerde cep telefonu kullanırsam, onu öğretmenime teslim etmek
zorunda kalırım. Cep telefonu, yalnız öğrenci velileri okul
sekreterliğinden geri alabilir.
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