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Özel Bahçeşehir Neslin Değişen Sesi İç Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Okul
Öncesi Öğretim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda
hazırlanmıştır. Kurumsal kimliğimizin bilgi ve paylaşımla sürdürülmesinde bir
yol haritası olarak gördüğümüz bu iç yönetmeliğin, veli ve öğrencilerimiz
tarafından birlikte değerlendirilmesi ve gerektiğinde başvurmak üzere
saklanması önemle rica olunur.

Özel Bahçeşehir Neslin Değişen Sesi
Anaokulu - İlkokulu - Ortaokulu İlke ve Amaçları

Özel Bahçeşehir NDS Okulları olarak ilke ve amaçlarımız Milli Eğitim Temel
Kanununun belirlediği amaçlar çerçevesinde ilköğretim seviyesinde kendisine,
ailesine, ülkesine ve insanlığa yararlı, ülkesini ve milletini seven, laik, demokratik
Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerine ve Atatürk ilkelerine bağlı, çağdaş
gençler yetiştirmektir.
Bu çerçevede öğrencileri, bir yandan ulusal, kültürel mirasın ve değerlerin
uzantısı olarak, diğer yandan da hızla değişen, yenilenen ve küreselleşen dünyada
kendi ayakları üzerinde durabilen, etkin, özbenliği gelişmiş, ülke gerçekleri kadar,
küresel gerçeklerin de farkında olan bireyler, iyi insan, iyi yurttaş, ahlaklı ve
dürüst, doğaya ve çevreye saygılı, okumayı seven, akılcı, bilinçli, yapıcı, yaratıcı,
iyimser, coşkulu, sorumluluk bilincine sahip olan, araştıran, kendini yenileyen,
çevresi ile iyi ve olumlu iletişim kurabilen, olaylara çok yönlü bakabilen,
hoşgörülü, liderlik özelliklerinin yanı sıra; iş birliğine ve takım çalışmasına
yatkın, yeteneklerinin farkında olan, kendisi ve çevresiyle barışık, sevgi dolu
bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlar.
Özel Bahçeşehir NDS Okulları ayrıca öğrencilerin sosyal, psikolojik, fiziksel ve
zihinsel ilgi ve beklentilerine yanıt verecek derecede kapsamlı, zengin ve esnek
bir program uygulayarak sözel, sayısal, mantıksal, sanatsal, fiziksel yeteneklerini
ve özbenliklerini bir bütün olarak geliştirmeyi amaçlar.



Onları bilgi deposu olmak yerine, bilgiye ulaşmayı bilen ve bilgiyi gereksinimler
doğrultusunda kullanabilen, yaratıcı kişiler olarak yetiştirmeye; bu nedenle başta
Fransızca olmak üzere İngilizce ve güncel teknolojileri kullanma becerisini
geliştirmeye önem verir. Böylece öğrenciyi bir üst öğrenim olan Fransız Liseleri
programlarına hazırlar.
Hedefimiz, bir yandan öğrencinin ortaöğretime hazırlık sınavlarında başarılı
olabilmesini sağlayacak nitelikte bilgiyi vermek, diğer yandan da Fransız
Liselerinde hazırlık sınıfı okumadan öğrenimini sürdürebilecek seviyede
Fransızca ve İngilizce öğretmektir. Bu amaçlara ulaşmada yönetim, öğretmen,
öğrenci ve veli iş birliğinin önemi büyüktür.

Sevgili Özel Bahçeşehir NDS Okulları Öğrencisi,

Okulumuzun amaçları doğrultusunda her birinize kazandırılması hedeflenen
özellikleri, kişiliğinde özümseyebilmen için senden:

• Hayatı seven, kendisiyle barışık, özgüveni gelişmiş birey olarak yetiştirilirken
sana kazandırılan doğa ve çevre bilincine uygun davranman,
• Okuldaki düzen ve disiplini sağlayan kuralları önemsemen ve bu kuralların
gereğini yerine getirmen,
• Kendini bir bütünün önemli bir parçası olarak görüp, bu bütünün özelliklerini
bireysel özelliklerinin çerçevesinde yansıtmak için özen göstermen,
• Ortak hedeflere varabilmek için sorumluluğun ve iş birliğinin önemine
inanarak, bu ilkelere uygun davranman,
• Bireysel özelliklerin geliştirilmesine fırsat veren eğitim-öğretim
etkinliklerinden yararlanırken saygılı, paylaşımcı ve katılımcı olmaya özen
göstermen,
• Sosyal beceriler kazanırken, evrensel davranış özelliklerinin yanı sıra, gelenek,
görgü, terbiye ve eğitim konularında öğretilen davranışları uygulama alışkanlığını
kazanman,
• Eğitim ve öğretimle kazanacağın sosyal, psikolojik ve akademik becerileri
edinirken, kendine yapılan uyarı ve yönlendirmelere duyarlı olman, tüm bu bilgi
ve becerilerin yaşamın için ne denli önemli olduğunu bilmen,
• Verilen sorumluluk ve görevleri büyük bir titizlikle ve dikkatle yerine getirmen,
bu okulda kazanacağın disiplinin, gelecekte kendin için önemli bir özellik
olduğunu bilmen,
• Çevre ile olumlu ilişkiler kurabilmek için, hoşgörü ve anlayış çerçevesinde
yapıcı, yaratıcı, iş birliğine açık olmanın gereğine inanman, bu özellikleri
kazanmak için çaba göstermen,
•Teknolojiyi bilinçli ve etik bir şekilde kullanman.
• Problem çözme, karar verme becerilerinin geliştirilmesinde rehberliğin
önemine inanarak, doğru çözüm ve kararları bulmada akılcı ve seçici olman,
• Okulun ve ailenin sunduğu tüm olanakları (bilgiye istekle ulaşmada ve bilgiyi
doğru kullanmada) değerlendirmen,
• Okuldaki etkinliklere katılarak, gerektiğinde yeni aktiviteler öğrenerek diğer
öğrencilerin sosyal gelişimine yardımcı olman,
• Olumlu davranışların ile yaşıtlarına ve alt sınıflardaki öğrencilere örnek olman
beklenmektedir.



Sayın Velimiz,

Eğitim sürecinde amaçlanan hedeflere ulaşmada etkin güçleri yadsınamaz iki
ortam olan, aile - okul iş birliği ve tutarlılığı, öğrencilerimizin daha uyumlu bir
ortamda gelişmesini sağlar.

• Öğrencimizin gelişimi için, okul-aile tutarlılığı ve iş birliğinin sağlanmasına
birlikte katkıda bulunacağımıza inanıyoruz. Sizlerden Bahçeşehir NDS Okulları
öğrencilerini bireysel özelliklerini göz önüne alarak, gelişmelerine en doğru
katkıyı sağlayarak ve doğru yönlendirerek hayata hazırlarken, toplumsal
kurallara ve insan haklarına saygılı bireyler olarak yetişmeleri için okulun
disiplin kurallarına titizlikle uymaları konusundaki beklentilerimizi benimseyip
desteklemenizi,
• Tüm öğrencilerin fırsat ve olanaklardan eşit yararlanacağına, her öğrencinin
bireysel özellik ve yeteneklerinin değerlendirileceğine ve yönlendirileceğine
güvenmenizi,
• Okulun eğitim ve öğretim hedeflerine ulaşabilmesi için gerçekleştireceği sosyal,
kültürel tüm etkinliklere (tören, toplantı, konferans, söyleşi vb.) katılmanızı,
• Okul-Veli iş birliğinin hayata geçirilmesi için Okul Aile Birliği gibi velilere
yönelik kuruluşların çalışmalarında katkı ve desteklerinizle yardımcı olmanızı,
• Çocuklarınızın gelişim döneminde yaşadıkları psikolojik, sosyal ve fiziksel
değişikliklerin önemine inanarak, bunların yansımalarını okul yönetimi,
rehberlik servisi ve öğretmenler tarafından (gerekli hallerde gizlilik ilkesine
uyularak) gözlenmesini sağlamak amacıyla okulu zamanında bilgilendirmenizi,
• Öğrencilerin akademik başarıları ve sınıf içi davranışlarıyla ilgili sorunlarını
öncelikle ders ve sınıf öğretmenleriyle paylaşmaya ve onlarla iş birliği yapmaya
özen gösterip bu amaçla yapılan çalışmalara ve toplantılara katılmanızı,
• Okulun hizmet birimlerine ait sorunlarını (yemek, taşıt, muhasebe vb.) okul
idaresine ileterek, çözüm aramanızı,
• İstem dışı ortaya çıkan, genel kapsamlı uygulama değişiklikleri hakkında okul
tarafından bilgilendirilmeyi beklemeden, bu konularda ön yargı ile okulu
sorgulamamaya ve eleştirmemeye özen göstermenizi beklemekteyiz.

Sayın Öğretmenimiz,

• Okulların amaç ve ilkelerini gerçekleştirmelerinde ve eğitim-öğretim
hedeflerine ulaşmalarında en önemli etkenlerden biri olan sizin; alanınızdaki
temel bilgileri, kavramları, yöntemleri doğru olarak özümsediğinize,
• Kendinizi yenilemenin gereğine inanarak yeni yayınları ve gelişmeleri
izlediğinize, bilgilerinizi sürekli güncellediğinize,
• Yaşamda ve öğretimde geçerli olan bilgileri kazandırmaya çalışırken pratik
öneriler kullanarak öğrencilerin ilgisini uyanık tutmaya çalıştığınıza,
• Okulun ve öğrencilerin özelliklerini çok iyi tanıdığınıza, tüm olanakları
değerlendirerek öğrenciler için uygun eğitim ortamları yarattığınıza,
• Her öğrencinin kendisini geliştirmesini sağlayacak, öğrenme becerilerini
geliştirecek yöntemleri, materyalleri ve teknolojiyi kullandığınıza,
• Ders ve sınıf disiplinini, öğrencilerinizin ilgilerini çekerek, yönlendirerek ve
çalışmalarını denetleyerek sağladığınıza,



• Öğrencilerinizi dinlediğinizi göstererek, onları dinlemeyi bilen bireyler olarak
yetiştirmede örnek olduğunuza,
• Dış görünüşünüzde özenli, hareketli, enerjik olduğunuza, tüm öğrencilerinize
eşit davrandığınıza ve fırsat eşitliği tanıdığınıza,
• Öğretmen-öğrenci ilişkisinde, disiplin kaygısıyla, sabırlı, hoşgörülü ve sevecen
olmaktan kaçınmadığınıza; bilginiz, özgüveniniz ve kararlı tutumunuzla disiplini
sağladığınıza inanıyoruz.

I - Devam - Devamsızlık

Öğrencinin okula devamı esastır.
a) Eğitim ve öğretim yılı boyunca özürsüz olarak 20 gün devamsızlık yapan
öğrencilerin sınıf geçmesi ya da sınıf tekrarına, ikinci dönemin son haftasında
Şube Öğretmenler Kurulunda karar verilir. Bu durumun ortaya çıkmaması için
yönetmelik gereği, toplam özürsüz devamsızlığın  7, 12, 17 ve 20. günlerinde
veliye uyarı mektubu gönderilir.
b) Protokol numarası bulunan raporun, devamsızlığı takiben 5 iş günü içinde
okula teslim edilmesi durumunda öğrenci özürlü devamsızlık yapmış sayılır.
c) Okulu bilgilendirmek üzere rapor önceden ve e-posta yoluyla okula
gönderilmiş olsa bile, devamsızlığın özürlü sayılabilmesi için raporun aslının
öğrenci tarafından sınıf/ şube rehber öğretmenine teslim edilmesi gerekir.
d) Mazeret kağıtları öğrencinin devamsızlığı ile ilgili olarak okulu bilgilendirme
amacı taşır ve rapor yerine geçmez. Sadece mazeret kağıdının öğrenci tarafından
sınıf/ şube rehber öğretmenine teslim edilmesi durumunda da öğrenci özürsüz
devamsızlık yapmış sayılır.
e) 1 veya 2 gün devamsızlık, gerekçe belirtilerek veli tarafından imzalanan
mazeret kağıdıyla veya raporla; 2 günden fazla veya sınav gününde yapılan
devamsızlık ise mutlaka rapor ile 5 iş günü içinde belgelendirilir. Devamsızlığın
raporla belgelendirilmesi durumunda okula ayrıca mazeret kağıdı teslim
edilmesine gerek yoktur. Raporlar ve mazeret kağıtları öğrenci tarafından sınıf /
şube rehber öğretmenine teslim edilir.
f) Okula gelemeyen öğrencinin velisi, okulu arayarak bilgi verir; okula bilgi
verilmemesi durumunda, okul veliyi arayarak devamsızlık nedenini öğrenir.
g) Hastalığı nedeniyle sınav / sınavlara giremeyen ve bu durumu raporla
belgelendiren öğrencinin telafi sınav tarihi ve saati, müdür yardımcısı tarafından
en az bir gün önceden e-posta ile veliye bildirilir.
h) Gerektiğinde öğrenci, rapor getirmesi beklenilmeden telafi sınavına alınır
ancak öğrencinin protokol numaralı raporunu okula teslim etmemesi
durumunda telafi sınavı geçersiz sayılır.
ı) Öğrenci sadece sınava girmek için okula gelemez. Okula gelen öğrenci acil
durumlar dışında ders ve -varsa- ödev etüdü  bitimine kadar okulda kalır. Çok
önemli, acil bir mazereti olmadığı sürece öğrencinin okuldan erken ayrılmasına
izin verilmez. Bu nedenle doktor randevularının, seyahat biletlerin vb öğrencinin
okuldan erken çıkmasını gerektirmeyecek şekilde alınması gerekir.
i) Acil durumlar dışında, herhangi bir nedenle öğrencinin okuldan erken alınması
kaçınılmazsa velisinin en az bir gün önceden okulu arayarak ya da  e-posta ile
bilgi vermesi ve izin istemesi gerekir.



j) Hasta olan öğrencinin tam iyileşmeden okula gelmemesi hem kendi sağlığı hem
de diğer öğrencilerin sağlığı açısından önemlidir.
k) Eğitim- öğretim 8.10’da başlar. Öğrenci en geç 08.05’te okulda olmalıdır. Okula
geç gelen öğrenci geç kağıdı almadan sınıfa giremez.
l) Okula sürekli geç gelen (servis kullananlar hariç) öğrenci uyarılır, uyarıya
rağmen geç kalmaya devam eden öğrencinin durumu Davranışları Değerlendirme
Kurulunda görüşülür.
m) Gün içinde mazeretsiz olarak derse geç kalan öğrenci derse alınmaz ve müdür
yardımcısına yönlendirilir. Müdür yardımcısı öğrenciyi uyarır ve geç kağıdı
vererek sınıfa gönderir. Mazeretsiz olarak 2 kez derse geç kalan ortaokul
öğrencisinin Okul Durum Puanı uygulamasına göre 5 puanı düşürülür.
n) Servisle geç kalan öğrenciler de geç kağıdı alarak sınıfa girerler. Bu geç
kağıtları da e-okul sistemine işlenir ancak sistemde bu geçler özürlü devamsızlık
olarak görünür.
o) Öğrenciler, acil durumlar dışında revire giderken müdür yardımcılarından
revir kağıdı alırlar. Revirde işi biten öğrenci, hemşirenin de imzaladığı bu revir
kağıdıyla sınıfa döner.
ö) Okul hemşiresi gerekli görürse öğrenciyi revirde kontrol altında tutar veya
okul idaresiyle birlikte öğrencinin eve gönderilmesine karar verir. Bu durumda
veli aranır ve izinli sayılan öğrenci velisine teslim edilir.
p)Özürsüz olarak aralıksız 10 gün okula devam etmeyen öğrencinin velisi okul
müdürlüğünce yazı ile uyarılır. Bu uyarıya rağmen özürsüz olarak aralıksız 30
gün okula devam etmeyen ve devam ettiği hâlde üst üste iki aylık ücreti
yatırılmayan öğrencinin kaydı silinir. Bu durum veliye yazılı olarak bildirilir.

II- Başarının Değerlendirilmesi ve Sınıf Geçme

a) Yıllık Çalışma Takvimi, Sınav Takvimi, Deneme Sınavları Takvimi,
Veli-Öğretmen Görüşme Saatleri Çizelgesi gibi öğrencinin başarısını etkileyen
tüm bilgiler okul internet sitesinde bulunmaktadır. Bu nedenle, okul internet
sitesinin düzenli olarak takibi önemlidir.
b) E-okul Veli Bilgilendirme Sistemine girilerek öğrencinin puanları ve
devamsızlık durumu takip edilebilir.
c) Dönem sonlarında verilen resmi karnelerin dışında, her dönem bir adet ara
karne verilir. Bu ara karnelerde; öğrencilerin puan ve devamsızlık bilgilerinin
yanı sıra ödev sorumluluğu, dikkat, katılım, tutum gibi kriterlere göre ders
öğretmenlerinin değerlendirmeleri bulunur. Veli tarafından incelenen ara karne
imzalanarak okula geri gönderilir. Dönem sonlarında dağıtılan resmi karneler
okula geri gönderilmez.
d) 4 - 8. sınıflarda öğrencinin ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı
sayılabilmesi için o derse ait iki dönem puan ortalamasının en az 45 olması
gerekir.
e) 4 – 8. sınıflarda her dönem, her dersten iki sınav yapılır.
f) 4 – 8. sınıflarda her dönem, haftalık ders saati sayısı iki ve daha az olanlara iki;
haftalık ders saati sayısı ikiden fazla olanlara ise üç defa ders etkinliklerine
katılım puanı verilir.



1) 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler/ T.C.
İnkilap Tarihi ve Yabancı Dil derslerine ait Ders Etkinlikleri Katılım puanları
aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

● 1. ders etkinliklerine katılım puanı Ölçme Değerlendirme birimi
tarafından yapılan deneme sınavlarının ortalamasına göre,

● 2.  ders etkinliklerine katılım puanı Kazanım Değerlendirme Uygulamaları
ortalamasının %50 si ve ödevlerin yapılıp yapılmaması - ödev kalitesine
göre belirlenen ortalamanın %50 si alınarak belirlenir. Ortaokulda Türkçe,
Matematik, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri dersleri için cevap anahtarları,
sınıflarda hafta sonu ödevlerinin kontrolü bittikten sonra dijital paylaşım
platformuna (google classroom vb) eklenir.

● 3. ders etkinliklerine katılım puanının -eğer varsa- nasıl verileceği dersin
özelliğine göre ilgili zümre kararı ile belirlenir ve ardından velilere
duyurulur.

2) Türkçe dersinde verilen Ders Etkinliklerine Katılım puanlarından biri dönem
boyunca yapılan kitap değerlendirme sınavlarının ortalamasına göre,
4) 6, 7 ve 8. sınıflarda Yabancı Dil dersi için verilen Ders Etkinliklerine Katılım
puanlarından biri Fransızca olarak yapılan Matematik ve Fen alanlarında bu dili
kullanmaya yönelik çalışmaların değerlendirildiği etkinliklere göre verilir.
h) Uygulamalı dersler (Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar, Müzik, Bilişim Teknolojileri
ve Yazılım) dışında kalan derslerde; 6, 7, ve 8. sınıflarda Türkçe, Matematik, Fen
Bilimleri., Sosyal Bilgiler, T.C. İnkılap Tarihi ve Yabancı Dil derslerinde sınav
soruları %50 zorunlu, %50 seçmeli olacak şekilde hazırlanacaktır.
ı) 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda dönem sonu puan ortalaması 70.00 - 84.99 olanlar
teşekkür belgesiyle; 85.00 - 100.00 puan ortalaması olanlar takdir belgesiyle
ödüllendirilir.
i) 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda dönemlik puan ortalaması 45.00’ın altında olan
öğrenciler ve Türkçe dersi puan ortalaması 55.00’ın altında olan öğrenciler
takdir ve teşekkür belgesi alamazlar.
j) Okulumuza özgü uygulama olarak yıl sonunda;
1) 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda davranışlarıyla arkadaşlarına örnek olan öğrencilere
başarı durumuna bakılmaksızın, sınıf arkadaşlarının aday göstermesi ve
öğretmenlerin oylamasıyla “prix d‘honneur” (onur ödülü),
2) 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda yıl sonu başarı puanı en yüksek öğrenciye “prix
d’excellence” (başarı ödülü),
3) İlkokul öğrencilerine yıl boyunca ödev eksiğinin ve/veya devamsızlığın
olmaması durumunda,
4) Yıl boyunca çeşitli alanlarda (telefon sorumluluğu, defter sorumluluğu,
devamsızlık yapmama ödev eksiğinin olmaması vb.) sorumluluk alan ortaokul
öğrencilerine ödüller verilir.

III - Üniforma

a) Erkek Öğrencilerin Üniforması:
• Lacivert kanvas okul pantolonu
• Bermuda okul şortu (mevsime bağlı)
• Uzun ya da kısa kollu okul armalı beyaz polo tişört
• İlkokul ve ortaokul için turkuaz veya lacivert kolsuz V yaka okul armalı süveter



• İlkokul için turkuaz, ortaokul için lacivert fermuarlı okul armalı hırka
• Turkuaz okul armalı eşofman üstü
• Koyu renk deri ayakkabı ya da bot
• Desensiz koyu renk çorap (lacivert, siyah..)

b) Kız Öğrencilerin Üniforması:
• Lacivert kanvas okul pantolonu ya da lacivert okul eteği
• Bermuda okul şortu (mevsime bağlı)
• Uzun ya da kısa kollu okul armalı beyaz polo tişört
• İlkokul ve ortaokul için turkuaz veya lacivert kolsuz V yaka okul armalı süveter
• İlkokul için turkuaz, ortaokul için lacivert fermuarlı okul armalı hırka
• Turkuaz okul armalı eşofman üstü
• Koyu renk, topuksuz deri ayakkabı ya da bot
• Desensiz, düz, en kısası diz altında olacak şekilde lacivert, beyaz ya da siyah
çorap

c) Anaokul Öğrencilerinin Üniforması:
• Anaokulumuzda üniforma, pazartesi günleri, törenlerde ve gezi günlerinde
giyilmektedir. Diğer günlerde ise öğrencilerin yaş grubuna uygun, rahat hareket
edebilecekleri serbest kıyafetleri giyerek okula gelebilirler. Okul ayakkabısı
olarak ayak sağlığı ve anatomisine uygun cırt cırtlı spor ayakkabısı kullanabilirler.

•Anaokulumuzda kız öğrenciler; lacivert okul jilesi ve uzun/kısa kollu armalı
beyaz polo yaka tişört veya okul eşofmanı giyerler.

•Erkek öğrenciler ise; lacivert kanvas okul pantolonu ve uzun/kısa kollu armalı
beyaz polo yaka tişört veya okul eşofmanı giyerler.

d) Genel Olarak:
• Öğrencilerin okul kıyafetlerinin içine mutlaka öğrencinin adının-soyadının ve
sınıfının yazılması gerekir.
• Öğrenciler okulda ya da okul dışında olsa bile okulun düzenlediği tüm
etkinliklerde makyaj yapamaz, boyalı saçla, ojeli tırnaklarla okula gelemez,
etkinliklere katılamaz.
• Kız öğrencilerin saçları daima toplu olur, abartılı toka ve abartılı taç
kullanılmaz.
• Erkek öğrencilerin saçları kısa ve boyasız olur.
• Öğrenciler kolye ve bileklik takamaz.
• Öğrenciler, akıllı saat ve telefon özelliği olan kol saati kullanamaz.
• Hızma, piercing, rozet, vb herhangi bir simge içeren takı ile okula gelinmez.
• Kız öğrenciler sallanmayan, küçük tek küpe takabilir.
• Öğrenciler, ilk ders ya da son ders Beden Eğitimi olsa bile okula bu dersin
kıyafetleri ile gelemez ve okuldan ayrılamaz.



IV - Okul Durum Puanı

a) “İyi ve Kaliteli İnsan” yetiştirme eğitim felsefesi doğrultusunda, eğitimin
doğasında olan ödül ve yaptırım uygulamalarının somutlaştırılarak daha adil ve
standart bir yaklaşım olan “Okul Durum Puanı” sistemi okulumuzun ortaokul
sınıflarında uygulanacaktır.
b) Okul Durum Puanı her dönem için ayrı ayrı tutulacak ve her öğrenciye dönem
başında 100 okul puanı verilecektir. Öğrenci dönem içinde sergilediği olumlu
davranışlarla bu puanı yükselteceği gibi, olumsuz davranışlarla da puanını
düşürecektir. Her iki dönem puanının ortalaması yıl sonu okul durum puanını
oluşturacaktır.
c) Okul Durum Puanı uygulamasındaki puan sınırlamaları ve ilgili işlemler
aşağıdaki gibi olacaktır:
• Yıl sonunda Okul Durum Puanı 100 veya üstü olan öğrenciler okul yönetimi
tarafından ödüllendirilir.
• Okul Durum Puanı 80’ e düşen öğrenci okul yönetimi tarafından sözlü olarak
uyarılır ve veli telefon veya SMS ile bilgilendirilir.
• Okul Durum Puanı 70’e düşen öğrenciye okul yönetimi tarafından yanlış
davranışları tekrarlamayacağına dair bir belge imzalatılır ve veli yazılı olarak
bilgilendirilir.
• Okul Durum Puanı 60’a düşen öğrencinin velisi okul yönetimi tarafından
görüşmeye çağrılır, durum bir toplantıda görüşülür ve tutanakla tespit edilir.
d) İlköğretim Kurumları Yönetmeliği gereğince doğrudan Kınama veya Okul
Değiştirme gerektiren bir olumsuz davranış durumunda, Okul Durum Puanına
bakılmaksızın yönetmelik maddesi uygulanır.
e) Ödül ya da yaptırım gerektiren davranışlar ve puanları aşağıdaki gibidir:

Okul Durum Puanı Uygulaması Ödül ve Ceza Kriterleri

Ödüller
ÖDÜLLENDİRİLECEK DAVRANIŞLAR ÖDÜL PUANI

OKUL İÇİ YARIŞMALARDA DERECEYE GİRMEK 5

OKUL SAATLERİ DIŞINDA OKULU TEMSİLEN ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERE
KATILMAK 5

ÖRNEK OLUŞTURACAK DAVRANIŞLARDA BULUNMAK 10

FRANSIZCAYI ÖĞRENME VE KULLANMADA ÇOK İSTEKLİ OLMAK 5

OKUL DIŞI YARIŞMALARDA DERECEYE GİRMEK 10

OKUL TARAFINDAN VERİLEN BİR GÖREVİ İYİ BİR ŞEKİLDE YERİNE GETİRMEK 5

KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINA SAHİP OLMAK 10

BİR DÖNEM BOYUNCA HİÇ ÖDEV EKSİĞİ YAPMAMAK 10



Yaptırımlar
YAPTIRIM GEREKTİREN DAVRANIŞLAR CEZA PUANI

DEVAMSIZLIĞI MAZERET BELGESİ VEYA RAPORLA BİLDİRMEMEK 5

YASAKLANMIŞ MALZEMEYİ OKULA GETİRMEK VE BUNU KULLANMAK 5

YALAN SÖYLEMEYİ ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMEK 5

ÇEVRESİNİ, SIRASINI VE OKUL BÖLÜMLERİNİ KİRLETMEK 5

KÜTÜPHANEDEN ALDIĞI MALZEMEYİ ZAMANINDA GERİ VERMEMEK 5

ÖDEV YAPMAMAYI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMEK (HER 5 ÖDEV EKSİĞİ
İÇİN)

5

GÜN İÇİNDE DERSE GEÇ KALMAK (her iki geç kalma için) 5

DERS İŞLENİŞİNİ ENGELLEMEK, DERS İÇİ KURALLARA UYMAMAK 5

KILIK -KIYAFET KURALLARINA UYMAMAK 5

TÖRENLERE MAZERETSİZ OLARAK KATILMAMAK 5

SERVİS KURALLARINA UYMAMAK 5

KABA VE SAYGISIZ DAVRANMAK 5

OKULUN ARAÇ GERECİNE ZARAR VERMEK 5

OKULA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN EVRAKLARI ZAMANINDA GETİRMEMEK 5

ÇEVRESİNDEKİLERE KASITLI OLARAK FİZİKSEL ZARAR VERMEK 5

SÖZ VEYA DAVRANIŞLA ARKADAŞINI İNCİTMEK, HAKSIZ YERE SUÇLAMAK 5

KOPYA ÇEKMEK 10

BAŞKASININ MALINI HABERİ OLMADAN ALMAK 10

OKULDA KAVGA ETMEK 10

ÖĞRENCİLERİN EŞYA VE ARAÇ-GERECİNE KASITLI OLARAK ZARAR VERMEK 10

V - Davranışlar

1- Sınıflar
a) Sınıflar,  tuvaletler,  koridorlar,  laboratuvarlar gibi ortak kullanım alanlarının
ve kişisel dolapların düzenli ve temiz tutulması öncelikle öğrencilerin
sorumluluğudur.
b) Ders araç ve gereçleri, defter ve kitaplar öğrencinin çantasında ya da
dolabında olur. Bunlar yerlere konulmaz, akşam ders bitiminde sıraların üzerinde
ya da yerlerde bırakılmaz.
c) Sınıflardaki öğrenci sıralarının arkasına palto, kaban vb asılmaz, bu tür eşyalar
sınıflardaki askılıklara asılır.



d) İlkokulda tüm teneffüslerde, ortaokulda ise öğle yemeğine gidilirken sınıf
kapıları ders öğretmeni tarafından, ödev etütleri bitiminde ise tüm seviyelerde
sınıf kapıları etüt öğretmeni tarafından kilitlenir.
e) Sınıflara ya da okulun diğer bölümlerine yiyecek içecek sokulmaz. İkindi
kahvaltısı koridorda sınıfa ayrılan bölümde yapılır, ikindi kahvaltısı bitmeden
elinde yiyecek ya da içecekle öğrenci o bölümden ayrılamaz, sınıflarda ikindi
kahvaltısı yapılmaz.
f) 8. sınıf öğrencileri, öğle teneffüsünde ve kendilerine ayrılan sınıfta okul
kurallarına uymak şartı ile ortaöğretime hazırlık çalışmaları yapabilirler.
g) Öğrenciler sınıf dolaplarının üzerine öğretmenin izni olmadan eşyalarını
koymaz.
h) Okul idaresi ve sınıf/şube rehber öğretmeni izin vermediği sürece birden fazla
dolap kullanılamaz.

2- Yemekhane
a) İlkokul sınıfları kahvaltıya sınıf öğretmenleriyle, ortaokul sınıfları ise 1. ders
öğretmeni ile çıkarlar.
b) İlkokul sınıfları öğle yemeğine sınıf öğretmenleriyle ortaokul sınıfları ise okul
idaresinin oluşturacağı yemek nöbeti çizelgesine göre görevlendirilen
öğretmenlerle birlikte çıkarlar.
c) Öğrenciler yemekhaneye götürülürken sınıf kapısının önünde sıraya girerler
ve görevli öğretmenleriyle birlikte yemeğe giderler.
d) Öğrenciler  en az bir ana yemek ve yanında da iki çeşit daha yemek almak
zorundadır.
e) Yemekhanede her sınıf beraber oturur.
f) Yemek esnasında, öğrenciler yüksek sesle konuşmazlar, zorunlu olmadıkça
yerlerinden kalkmazlar.
g) Yemek saatini ilk 20 dakikası hiçbir öğrenci (görevli olanlar hariç)
yemekhaneden ayrılmaz.
h) Öğrenciler tür sayısını azaltmadan yiyebilecekleri kadar yemek alırlar, yemeği
bitirirler.
ı) Yemekte öğrencilerin çatal bıçak kullanmaları ve sofra adabına uymaları
beklenir.
i) Öğrenciler, yemek tepsilerini (1. ve 2. sınıflar hariç) sınıflarına ait tepsi
arabalarına bırakarak belli bir düzen içerisinde yemekhaneden çıkarlar.

3- Servisler
a) Öğrencilerin kullandıkları servisler okulun devamı olarak kabul edilir ve
öğrenci evinin önünde servisten inene kadar okul ve servis kurallarına uymak
zorundadır.
b) Servis kullanan her öğrenci, servise biner binmez yerine oturur ve emniyet
kemerini takar. Evinin önünde servisten inene kadar da emniyet kemerini
çözmez.
c) Hangi koşulda olursa olsun servise koltuk sayısından daha fazla öğrenci
alınamaz. Hostes dahil ayakta hiç kimse yolculuk yapamaz.
d) Servis şoförünün yanındaki boş koltuklara diğer koltuklarda yer olmaması
durumunda sadece ortaokul öğrencileri oturur.



e) Öğrencilerin servisteki olumsuz davranışları servis görevlisi tarafından bir
form doldurularak okul idaresine bildirilir. Servisi kullanan
öğretmen/öğretmenler varsa onlar da bu konuda okul idaresine yardımcı olurlar.
f) Servisler, sabah öğrencileri evlerinden alırken öğrencileri 3 dakikadan daha
fazla beklemezler. Okul çıkışında da öğrenciler okul servislerini bekletmemelidir.
g) Okul servisleriyle öğrenci, öğretmen, hostes ve şoför dışındaki kişiler seyahat
edemez. Öğrenci velileri servisleri kullanamaz.
h) Öğrencinin mevcut okula geliş/okul çıkışı düzeninde değişiklik olması
durumunda velisinin bu durumu yazılı olarak okula ve servis birimine bir gün
önceden bildirmesi veya en geç aynı gün saat 12.30’a kadar e-posta yoluyla
nds@ilkokul.nds.k12.tr adresinden onay alması gerekir. Saat 12.30’dan sonra
gönderilen e-postalar dikkate alınmayacaktır.
ı) Farklı servis kullanımı durumlarında servis birimi ilgili servisin uygunluk ve
yer durumunu kontrol eder, eğer şartlar uygunsa ve serviste yer varsa, velinin bir
gün önceden veya o gün saat 12.30’a kadar e-posta yoluyla
nds@ilkokul.nds.k12.tr adresine yazılı iletmiş olduğu değişiklik servis şoförü ve
hostesine iletilir, eğer şartlar uygun değil ve serviste yer yoksa değişiklik
yapılamayacağı veliye açıklanır.
i) Öğrencinin okul çıkışında başka servisle gitmesi gerekecek ise (BİLSEM
eğitimleri, spor antrenmanları, konservatuvar çalışmaları vb.) yine velisinin yazılı
olarak bu durum için bir gün önceden veya en geç aynı gün saat 12.30’a kadar
e-posta yoluyla nds@ilkokul.nds.k12.tr adresinden onay alması gerekir. Saat
12.30’dan sonra gönderilen e-postalar dikkate alınmayacaktır.
j) Okul çıkışlarında veliler servislerin kalktığı bölgeden çocuklarını teslim alamaz.
Veliler çıkış kağıdı aldıktan sonra çocuklarını okulun ana girişindeki güvenlik
bölümünden teslim alabilir.
k) Okul çıkışında, servisin içinde ve seyir halinde yiyecek tüketilmemesi gerekir,
bu durum öğrencilerin sağlığı ve  güvenliği bakımından önemlidir.
l) Yolculuk boyunca serviste yüksek sesle konuşulmaz.
m) Öğrenci, servis hostesinin yönlendirmelerine uyar; yolculuk boyunca şoförün
dikkatini dağıtacak davranışlarda bulunmaz ve ses yapmaz.
n) Öğrenciler okul çıkışlarında çantalarını alıp zaman kaybetmeden kullandıkları
servise giderler.
o) Okul çıkışlarında ilgili servise sadece okulun kaldırımından yürüyerek gidilir,
okul sokağının karşısına geçilmez veya sokak ortasından yürünmez.
ö) Serviste olumsuz davranışlarda bulunan, şoförün dikkatini dağıtan, servisi
kullanan diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokan öğrencilerin üç yazılı
uyarı almaları durumunda servis kullanma hakkı görüşülür.
p) Okulun devamı olarak gördüğümüz servislerde öğrencilerimizin cinsel, şiddet,
korku ve küfür içerikli oyun oynamaları, aynı içerikli video ve görseller
izlemeleri, sosyal medya üzerinden canlı yayın/paylaşım yapmaları ve görüntü
almaları yasaktır. Bu durumun tespiti halinde öğrencinin okul durum puanı
düşürülür ve sene sonuna kadar serviste telefon kullanamaz.

4- Ödev Etütleri
a) Ödev etüdünde öğrenciler belirlenen programa göre ödevlerini yaparlar.
b) Okulumuzda ödev etütleri haftada 4 gün (Cuma hariç) olarak uygulanır.



c) Ödev etütlerine katılmak isteyen/ istemeyen öğrencilerin velileri her dönem
başında gönderilecek formu doldurarak okul idaresine verirler.
d) Ödev etüdü okulda 9. ders saati olarak kabul edilir ve tüm okul kuralları aynı
şekilde devam eder.
e) Öğrenci devamsızlıkları takip edilir ve geçerli mazereti olmadan dönem başına
en fazla 3 devamsızlık yapan öğrenci ödev etüdünden çıkarılır. Bu şekilde ödev
etüdünden çıkarılan öğrenci, bir sonraki dönem için ödev etütlerine kabul
edilmez.
f) Ödev etüdünü verimli kullanmayan ve disiplini bozan öğrencinin velisine haber
verilir ve ortaokul sınıflarında öğrencinin okul durum puanı düşürülür.
g) Ödev etüdüne katılmayı kabul etmiş bir öğrenci daha sonra kendi isteğiyle
ödev etüdü derslerinden ayrılamaz, dönem sonuna kadar katılım sağlamak
zorundadır.
h) Hafta içi ödev etüt saatlerine katılan bir öğrenci okul takım çalışmaları veya
okul dışı aktivitesi var ise en fazla haftada 1 gün izinli sayılır. Hafta içi 1 günden
fazla aktivitesi olan öğrenciler ödev etüdü programına katılamazlar.
ı) Herhangi bir sebepten dolayı öğrenci ödev etüdüne katılamayacak ise okul
idaresine bir gün önceden veya en geç aynı gün saat 12.30’a kadar sebebiyle
birlikte e-posta yoluyla nds@ilkokul.nds.k12.tr adresine bildirilmelidir. E-posta
sonrası bu durum okul idaresi tarafından değerlendirilecek ve veliye olumlu veya
olumsuz geri dönüş yapılacaktır. Bu saatler dışında gelecek e-postalar planlama
açısında zorluk çıkaracağı için değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- Spor Etkinlikleri
a) Sene başında velilere gönderilen spor etkinlikleri (Beden Eğitimi dersleri, okul
takımı antrenmanları, spor okulu) ile ilgili yönergenin çok dikkatli incelenmesi,
okunması ve buradaki kurallara uyulması gerekir.
b) Okul idaresi tarafından belirlenen Beden Eğitimi dersi kıyafetleri dışında bu
derslerde başka bir kıyafet giyilemez.
c) Öğrencimizin Beden Eğitimi dersinde kullanacağı giysi türünden tüm
kıyafetlerinin içinde isim numara etiketi bulunuyor. Tüm bu giysilerin içine
(eşofman, tişört, ayakkabı dahil) ad, soyad ve okul numarasının yazılması önemli
ve zorunludur.
d) Spor çalışmaları sırasında kullanılan spor ayakkabılarının altı temiz olmalıdır.
e) Sağlık sorunları nedeniyle Beden Eğitimi dersi, hafta sonu spor okulu ya da
okul takımı çalışmasına katılamayacak öğrencilerin velisi bu durumu bir dilekçe
ile nds@ilkokul.nds.k12.tr e-posta adresine veya ilgili ders öğretmenine bildirir.
f) Cumartesi günleri yapılan spor okuluna gelen öğrenciler geçerli mazeretleri
olmadıkça devamsızlık yapamazlar. Dönem boyunca mazeretsiz 3 devamsızlık
yapanlar spor okulundan çıkarılırlar.
g) Öğrencinin okul dışında katıldığı kulüplere bağlı spor yarışmaları için gereken
izinlerde velinin önceden okul idaresini bilgilendirmesi gerekir.

6- Elektronik Eşyaların Kullanımı
Okulumuz zorunlu durumlar dışında öğrencilerin okula cep telefonu vb.
elektronik aletler getirmesini uygun bulmamaktadır ve bu aletlerin okula
getirilmesi durumunda hiçbir sorumluluğu üstlenmemektedir.
a) Öğrenciler cep telefonu ve elektronik aletleri okul içinde kullanamazlar.



b) Okula sadece ortaokul 8. sınıf öğrencileri cep telefonu getirebilir. 8. sınıf
öğrencileri dışında kalan öğrenciler servise ve okula cep telefonu, elektronik eşya
getiremezler. 8. sınıf dışındaki; 5., 6. ve 7. sınıf öğrencilerimizden;
konservatuvar, dershane, spor antrenmanı vb. çalışmalar nedeniyle
okuldan eve gitmeyecek öğrenciler ise; bu kurumlarda hangi günlerde
etkinliğe katıldıklarını belirten bir resmi yazı getirerek cep telefonlarını
müdür yardımcısına teslim edebilirler. Servis seyahati süresince
telefonlarının çantalarında kapalı tutulması gerekmektedir.
c) Ortaokul 8. sınıf öğrencileri sabah okula geldiklerinde cep telefonlarını kapalı
olarak güvenlik bankosunda bulunan kendi sınıflarına ait kutuya koyarlar. Akşam
son dersten önceki teneffüste sınıf telefon sorumluları telefon kutularını
güvenlikten alırlar ve 8. dersin ya da ödev etüdünün bitiminde öğrenciler kapalı
olarak aldıkları telefonlarını çantalarına koyarlar. Servise hareket edene kadar ya
da velisiyle okuldan çıkana kadar cep telefonları çantadan çıkaramaz.
d) Öğrencinin elektronik eşyasını okul içinde kullandığının tespit edilmesi ya da
cep telefonun sınıfta çalması durumunda öğrencinin telefonu 2 hafta süre için
okul yönetimi tarafından alınır. Bu durumun tekrarında öğrencinin telefonu alınır
ve sene sonuna kadar verilmez.
e) Öğrenciler okul tarafından kendilerine verilen şifreleri başkalarıyla
paylaşamaz ve başkasının şifresini kullanamazlar.
f) Öğrenciler Whatsapp vb. sosyal medya uygulamalarında ödev paylaşımı
yapamazlar.
g)  Sınıflardaki akıllı tahta, bilgisayar, projektör vb elektronik cihazların kullanımı
öğretmen gözetiminde ve ders amaçlı olmalıdır. Sınıfta öğretmen olmadan bu
cihazlar öğrenciler tarafından kullanılamaz.
h) Okulun devamı olarak gördüğümüz servislerde öğrencilerimizin cinsel, şiddet,
korku ve küfür içerikli oyun oynamaları, aynı içerikli video ve görseller
izlemeleri, sosyal medya üzerinden canlı yayın/paylaşım yapmaları ve görüntü
almaları yasaktır. Bu durumun tespiti halinde öğrencinin okul durum puanı
düşürülür ve sene sonuna kadar serviste telefon kullanamaz.

VI - Okul Gezileri

Özel Bahçeşehir NDS Okullarında “Yaşama Uyum = Başarı” ilkesini
gerçekleştirmek amacıyla, eğitim-öğretim etkinliklerinin en önemlisi olan gözlem
ve inceleme gezileri, öğretim yılı içinde, ders programları doğrultusunda planlı
ve düzenli bir şekilde gerçekleştirilir. .
Yaşayarak öğrenmenin en etkin öğrenme tekniği olduğu inancıyla okul idaresi ve
öğretmenlerimiz, ders konularını pekiştirmek, toplu yaşam becerileri
kazandırmak amacıyla, gezileri yıllık planlarına alır ve uygularlar. Bu
uygulamaların, amacına uygun olarak gerçekleştirilmesi, herkesin kendine düşen
sorumluluklarını yerine getirmesi ile mümkündür.
Eğitim- öğretim yılı süresince yapılması planlanan şehir içi geziler için sene
başında öğrenci velisinden izin belgesi alınır. Gerçekleşecek gezilerden önce ise
öğrenci velisi mutlaka bilgilendirilir.
Okul gezilerinin önemli işlevlerinden biri de öğrencilerimizin insan haklarına
saygılı, uygar bireyler olarak hayata hazırlanmaları için toplu davranış becerileri
kazanmalarıdır. Bunun için gün içi veya konaklamalı tüm gezilerde;



Özel Bahçeşehir NDS Okulları Öğrencisi:
• Okul ve öğrenci kimliğinin sorumluluğunu duymalı, ölçülü davranmalı.
• Gezilerde görevli olan yönetici ve grup sorumlusu öğretmenlerin uyarılarına
duyarlı olmalı.

• Gruptan ayrılmamalı ve grup bütünlüğünü bozucu davranışlardan kaçınmaya
özen göstermeli.
• Düzenlenen gezi programına titizlikle uymalı, belirtilen yerde ve saatte gezi için
hazır bulunmalı.
• Gezi boyunca belirlenen saatlere uymalı.
• Konaklama yerlerinin kurallarına göre davranmalı, konaklama yerlerinde,
gruptaki veya grup dışındaki diğer insanları rahatsız edecek davranışlarda
bulunmamalı.
• Ulaşım aracında, sorumlu öğretmenin belirlediği yerleşim planına uymalı,
güvenlikleri için yapılan yoklama ve kontrollerde uyumlu ve dikkatli olmalıdır.
• Ulaşım aracında, kurallara uymalı, kendinin ve arkadaşlarının güvenliği için
tehlike yaratacak davranışlarda bulunmamalı.
• İhtiyaçları ve sorunları için grup başkanından veya görevli öğretmenden yardım
istemeli.
• Özel Bahçeşehir NDS Okullarının düzenlediği gezilerde bu davranış ilkelerine
uyum sağlamayan, yapılan uyarılara rağmen gezi düzenini bozacak şekilde
davranan öğrencilerin, daha sonra gezilere katılımı, okul yönetimi tarafından
onaylanmaz.
• Gezilere okulumuz öğrencileri dışında konuk öğrenci kabul edilmez.
• Gezi ulaşımını sağlayan okul servisleriyle öğrenci, sorumlu öğretmen, hostes ve
şoför dışında bir kişi seyahat edemez.

VII - Sağlık Servisi

Öğrencilerimizin sağlık sorunlarına anında müdahale edilmesi, gerekli
önlemlerin alınması amacıyla okulumuzda her gün bir okul hemşiresinin görev
yaptığı sağlık servisi bulunmaktadır.
• Öğrenci rahatsızlandığında, bir yeri incindiğinde, yaralandığında veya hemşire
tarafından gözlenmesi gereken durumlarda, okul hemşiresi tarafından muayene
edilir. Hemşirenin önerileri doğrultusunda gerekli durumlarda veli bilgilendirilir.
• Velilerimizin, öğrencilerin sağlıkları ve özel durumları hakkında (astım, alerji,
vb) öğretmenine bilgi vermesi, öğrencilerimizin sağlığı bakımından çok
önemlidir.
• Sağlık Bakanlığının düzenlediği genel aşı uygulamaları okul yönetimi tarafından
velilere duyurulur ve velinin onayı alınarak yapılır.
• Bulaşıcı hastalık durumlarında veli, okul idaresini bilgilendirir, öğrenciler rapor
bitimine kadar okula gelmemelidir.
• Okul hemşiresi hazırladığı ilk yardım çantasını okul gezisine giden görevli
öğretmene gezi öncesi teslim eder.
• Acil müdahale gerektiren durumların dışında öğrencilerimizin doktor
randevuları için dersten, ödev etüdünden ve spor çalışmalarından alınmasına
izin verilmez.



• Velilerimizin, öğrencilerimizin okula gelmesine engel olmayan tedavi ve
kontrolleri için doktor randevularını okul saatleri dışında almaya özen
göstermeleri beklenir.

İlaç kullanımı hakkında;

- Öğrencimizin okul saatleri içerisinde ilaç kullanacağı durumlarda ise; ilacın
üzerine öğrencinin adı soyadı, sınıfı ve hangi saatte ve dozda verilmesi
gerektiğinin yazılması gerekmektedir. Bilgilendirme iletişim defterine yazılabilir
ya da ayrı bir not olarak gönderilebilir. Anaokulu öğrencileri ile okula ilaç
gönderirken ilacın servis hostesi ile okula iletilmesi önemlidir.

- Öğrencimizin, içmesi gereken tüm ilaçları revirde hemşire gözetiminde
içmesi gerekmektedir. (Pastil, burun/boğaz spreyi, bitkisel ilaçlar da
dahil)Büyük sınıflarda öğrencimiz ilacını kullanmayı biliyor olabilir. Ancak yine
de revirde hemşire gözetiminde kendi almalı veya uygulamalıdır.

VIII – Genel

a) Öğrenci velisi dışında başka bir kişi tarafından okuldan alınamaz. Öğrenciyi
velisi ya da velinin görevlendirdiği başka bir kişi sürekli olarak okuldan alacaksa
fotoğraflı izin kağıdı hazırlanır. Günlük değişikliklerde de velinin okulu
bilgilendirmesi gerekir.
b) Öğrencilerin okul kıyafetlerinin içine mutlaka öğrencinin adının-soyadının ve
sınıfının yazılması gerekir. Tüm defterlerin ve kitapların da etkilenmiş olması
gerekmektedir.
c) Özel Bahçeşehir NDS Okulları öğrencilerinin, öz disiplini gelişmiş,
sorumluluklarının bilincinde bireyler olarak hayata hazırlanmaları temel
hedefimiz olmakla birlikte, gelişim sürecinde neden olabilecekleri zararın
sorumluluğunu almaları beklenir. Böyle bir zararın karşılanmasında (velileri
bilgilendirilerek) sorumlu tutulurlar. Öğrencilerimizin neden olduğu hasar,
öğrenci velisine bildirilir, maddi hasar, veli tarafından ödenir. (Öğrencimizin bu
konuda dikkatli olması için, velinin, çocuğuna sunduğu maddi olanaklardan
kesinti yapması önerilir.) Hasara sebep olanın saptanamaması durumunda,
hasara sebep olan grup, sorumlu tutulur ve hasarın tazmini eşit dağıtılarak
sağlanır.
d) Okuldaki tüm etkinlikler okul idaresinin izni ile yapılır. Öğrenciler okul
idaresinden izin almadan okulda hiçbir şekilde afiş asamazlar, broşür vb
dağıtamazlar.
e) Okul gezileri eğitsel amaçlı olup öğrenciler bu gezilerdeki tüm tutum ve
davranışlarından sorumludur.
f) Adres, telefon, e-posta ile ilgili değişikliklerin okul idaresine duyurulması
önemli ve zorunludur. Resmi kayıtlar ile okul kayıtları arasındaki tutarlılık
velinin sorumluluğundadır.



g) Velilerimizin ödev etüdü, okul antrenmanı, spor okulu ve servis ile ilgili
değişiklik ve taleplerini saat 12.30’a kadar nds@ilkokul.nds.k12.tr e-posta
adresine göndermeleri gerekmektedir.
h) Veli- öğretmen iletişimi ve görüşmeleri, okul idaresinin belirttiği ve uygun
gördüğü iletişim kanalları üzerinden sağlanır.
ı) Okuldan e-posta ya da SMS ile veli ve öğrenciye gönderilen duyuruların
okunması ve gereğinin yapılması veli ve öğrencinin sorumluluğundadır.

Öğrencilerimizin bir dünya insanı olarak yetişmesinde amaç ve iş birliği
yapmak için Özel Neslin Değişen Sesi Okullarını tercih etmenizi, bizim ilke
ve amaçlarımıza inancınızın bir işareti olarak kabul ediyor ve
teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Sevginin ve Saygının olduğu yerde Mutluluk vardır.

Là où il y a de l’amour et du respect, il y a du bonheur aussi…

ÖZEL BAHÇEŞEHİR
NESLİN DEĞİŞEN SESİ
ANAOKULU - İLKOKULU - ORTAOKULU

Bahçeşehir 2. Kısım Mah.
9. Cad. No: 12  Başakşehir / İstanbul
Tel: 0212 607 31 31  Fax: 0212 607 31 46
www.ilkokul.nds.k12.tr
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