
                             

 

   Okul Yönetmeli_i
          Astrid-

        Lindgren-
             Schule

Hepimiz; kendimizi okulumuzda mutlu hissetmek, huzurla ö_renmek,
ö_retmek ve birlikte ya_amak istiyoruz. Ne_e ile ö_renmeyi, yalnızca
birbirimiz ile dost oldu_umuz, kayna_tı_ımız ortamlarda yapabiliriz. Sorunları
sükunetle ve birlikte çözebiliriz.

Biz,
 Astrid-Lindgren-Schule Okulu´nun,

Tüm Erkek ve Kız Ö_rencileri;
Bay ve Bayan Ö_retmenleri,

Yardımcı Destek Veren Elemanlar;
Tüm Bay ve Bayan Çalı_anları

Ve Ö_renci Velileri



A_a_ıdaki Kurallarda Karar Kıldık:

 Birbirimiz ile Münasebetimiz

〈  Bize nasıl muamele edilmesini arzu ediyorsak, biz de ba_kalarına kar_ı öyle davranaca_ız.

〈  Dayanı_ma içerisinde olaca_ız, birlikte çalısaca_ız ve oynayaca_ız.

〈  Birbirimize yardım edece_iz.

〈  Ba_kalarının mülküne dikkat edece_iz ve onlara kar_ı itina ve ihtimamla davranaca_ız.

〈  Ba_kalarına kar_ı nazik ve centilmence davranaca_ız.

〈  Herhangi bir tartı_mayı veya kavgayı ba_latmayaca_ız.

〈  Ba_kalarını rahatsız edecek veya onları riske maruz bırakabilecek nesne ve objeleri yanımızda
getirmeyece_iz.

〈  Çöpü usulüne uygun olarak ataca_ız.

〈  Herkes kendi fikrini uygun bir _ekilde ifade edebilir.

Derste Birlikte Çalı_ma

Birlikte kararla_tırmı_ oldu_umuz Sınıf Kurallarına riayet
ediyoruz

____________________________________________________
                       Ö_retim Elemanları için
____________________________________________________

E_itim görevimiz gere_ince her bir çocu_u, kendi bireysel ö_renme ko_ulları, _ahsiyeti ve geli_me
durumu ile kabul edece_iz ve çocu_a münasip _ekilde refakat edecek ve onu destekleyece_iz.

Ebeveynlerimize danı_manlık yapaca_ız ve onları bilgilendirece_iz. Mü_terek hedefimiz; çocu_u, kendi
olanaklarına uygun olarak ö_renme ve geli_me sürecinde te_vik edece_iz.

Kar_ılıklı takdir etme, tanıma, açıklık, samimiyet ve güven iyi bir i_birli_inin esaslarıdır.

____________________________________________________



Çocuklar için
____________________________________________________

 

 Teneffüsste Nasıl Hareket Etmeli?

〈  Her iki bahçe teneffüsünde tüm ö_renciler zamanlarını okulun avlusunda geçirecektir.

〈  Ya_murlu günlerde tenefüsslerde, yapılan anonstan sonra, sınıfta ve okulun koridorlarında
kalaca_ım.

〈  Teneffüste oynadı_ımız oyunlarda di_er ö_renci arkada_larıma saygı gösterece_im.

〈  Birisinin yardıma ihtiyacı varsa, yardımcı olaca_ım veya ona yardım ça_ıraca_ım.

〈  Objeleri fırlatıp atmayaca_ım (Örne_in ta_ları, çam kozalakları, kartopları).

〈  Tuvaletleri ayrılırken temiz bırakaca_ım ve orada oynamayaca_ım.

〈  Okul arazisini kesinlikle terk etmeyece_im..

Okul Mülkü ve Özel Mülk ile olan _li_kide

〈  Okulun mülküne ve ba_kalarının mülkine dikkat edece_im ve onlara itinali bir _ekilde muamele
edece_im. Okul arazisi önünde veya içerisinde bana ait olmayan nesneler bulursam, bunu bir
ö_retmene iletece_im.

 Okul Yolu

〈  Di_er ö_renciler ile birlikte yürüyerek okula gidece_im veya okul otobüsü ile gidece_im.

〈  Bisikletimi veya patenlerimi vs., okulun bahçesinde a_ır a_ır sürece_im, bisiklet standlarında
park edece_im ve kilitleyece_im.

Bir di_er ö_renciyi sözlü olarak veya fiilen incitecek olursam, kendisinden
özür dileyece_im. Bir zarara sebeyit vermi_ isem, Ö_retmenimi veya
Okul Müdürünü bu hususta bilgilendirece_im ve hasarın nasıl
giderilece_ini birlikte konu_up görü_ece_iz.

 

____________________________________________________



Ebeveynler için
____________________________________________________

 

 Ebeveyn – Çocuk

〈  Çocu_umun vaktinde, sa_lıklı ve dinlenmi_ olarak okula gelmesini sa_layaca_ım.

〈  Çocu_umun gerekli okul malzemeleri ile donatılmı_ olmasını sa_layaca_ım.

 Ebeveyn – Okul Yolu

〈  Okul arazisi üzerinde bisikletimi a_ır a_ır sürece_im ve böylece hiç kimseyi tehlikeye maruz
bırakmayaca_ım.

〈  Okul arazisine girerken hayvanları beraberimde getirmeyece_im; zira, hem o hayvanları hem de
çocukları tehlikeye maruz birakabilirim.

〈  Çocu_umu, sınıf arkada_ları ile birlikte veya okul otobüsü ile okula gönderece_im.

〈  Tüm çocukların korunması için okul arazisinin önünde binek otomobil ile durulmamalı.

 

 Ebeveyn – Sınıf Ö_retmeni – Okul

〈  Teneffüslerde denetimi ö_retmenler sa_layacaktır; ebeveynler de_il.

〈  Ki_isel bilgilerimde de_i_iklik olması durumunda bunu okula bildirece_im
(Örne_in acil durumda aranması gereken telefon numarası).

〈  Sınıf ö_retmeni ile temas kuraca_ım ve veli toplantılarına katılaca_ım. Mü_terek okul ya_amını
destekleyece_im ve okul organizasyonlarına yardımcı olaca_ım.

〈  Okulda Okul Aile Birli_ini (SEB), Okul Konseyini (SK) veya Te_vik Derne_ini olu_turma
faaliyetlerine katılma olana_ına sahibim.

                                                               Ö_retmenler Kurulu tarafından 11 haziran 2008 tarihinde kabul
edilmi_tir.


