
Okulkurallar,OBS  Bad Fallingbostel

                          ÖNSÖZ 

Herkez kendini OBS Bad Fallingbostel iyi istetmeli ve gücü bulmali.                                                               

Buna ulasmak icin,bazi kuralara hep birlikte uymak gerekir.

Bizler bu ortami arkadasca olmasini sunmaktayiz,selam vermek önemlidir.

Bizler herkezlen anlayislan ulasimda ve zarasisla üzmeden ve kimseyi kirmadan.

Biz siddeti red ederek,konfliktleri konusmaklan cozmeliyiz.

PRENSIPLER

1.Ben baskalari tarafindan saygi görmek ve bu nedenle baskalarina göre davranmak istiyorum.

2.Benim görüsüm ciddiye alinmali baska fikirleri de tartisirim ve onlari anlamaya calisirim.

3.Günlük okul hayatimi korkmadan yasayabilmek ve baskalarinin korkmasina gerek kalmayacak 
sehilde davranmak istiyorum.

4.Kimse bana saldirmasin ,gülmesin,hakaret etmesin,bana vurmasin yada baska bir sekilde 
incitmesin.Ayrica catismalarda fiziksel  ya da sözlü siddet kulanmak istemiyorum.

5.Sinif icinde ve disinda iyi calisabilecegim ve kendimi rahat hissedebilecegim bir ortam 
bekliyorum.Benim icin bu önemlidir,birbirimizi tesvik etmeyi ve baskalarina yardim etmeyi 
iceriyor,kimse dislanmamalidir.

6.Tertemiz mobilyalarla temiz ve güzel bir okulda yasamak ve calismak ve ayni zamanda 
sekillenmesine yardimci olmak isterim.Bu yüzdentüm malzeme ve mobilyalara özen gösteriyorum.

7.Günlük okul hayatimizin iyi islemesini istiyorum.Bu yüzden oku l toplugu icin de görevler aliyorum.

8.Cevre dostu eylem benim icin önemlidir.Bu yüzden cevre dostu malzemeler kullaniyorum,Su ve 
Enerjiyi  tasarruflu kulaniyorum ,copleri ayiriyorum.

9.Listelenen tüm dilek ve fikirlerimin ancak veli ve ögrenciler birlikte calisirsa gerceklesebilecegini 
biliyorum,hep birlikte ögretmenler,veliler,ögrenciller ve calisanlar bu yuzden bu is birlini 
destekliyorum.

DERSLER VE SINIFLAR

.Ders zamaninda baslar ve zamaninda biter,ögretmen dersi bitirir.

.Uzman odalarda (örn.dogal cayir odalari,Muzik odasi)ögrenciler forumda bekler  ve orada 
ögretmenlerin   tarafindan iceriye alinir.

.Ögrenciler spor egitimi dersinden önce spor salonunda beklemek zorundalar,ögretmen izin verirse 
ozaman soyunma odalara girebilecekler .

.Dersin baslamasindan on takika sonra ögretmen sinifta deyilse ,ofise gidip bir ögrenci sorur.
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.Ders calisma satidir .Bu anca aksamalar önlenirse basarili olabilir.Bozucu elektrikli  ve elektronik 
cihazlarin kullanimina izin verilmemektedir,Ögretmen bu tür cihazlari yanina alma hakindadir.

.Her ögretmen ,dersin sonunda sinifi uygun duruma getirmekle yükümlüdür.

.Enerji  tasarrufunda yardimci olmak icin ,siniftan cikarken pencereleri ve isiklari kapatilmalidir.

MOLALARDA VE BOS ZAMANLARINDA  DAVRANIS

.Iki büyük molada,ögrenciler ders odasindan ayrilmak zorundalar.

.5 takikelik molada ögrenciler ders calisma odasindan ayrilmak zorunda deyiller.

.Ders satlerinde arka oyun alani ögrencilerin kalabilecegi bir yer deyildir.

.Ögrenciler okul bahcesinden ancak bir ögretmenin iziniyle ayrilabilir.

.Baskalarinin tehlike girmesi nedeniyle,kar top ve ya  baska nesneler  atilamaz.

.Herkez okuyarak ve toplum icinde görünerek  okulumuzun imajini olumlu yonde etkileyebilir.Bu 
özelikle okula giderken ,toplu tasima araclarinda,okul is deneyimi sirasinda ve okul etkinliklerinde 
sagolumlu davranislarla mümkündür.

ÖGRENCILER ICIN GENEL DAVRANIS KURALLARI

.Ögrencilerin okul icinde zigara icmesine izin verilmemektedir 01.09/1989 tarihi Milli Egitim Bakani 
karari)

.SIlah,havai  fisek,uyusturucu ve alkohol  icki getirmek yasaktir(29.07/1977 tarihi Milli Egitim Bakani 
karari)

.Okulun  tesis ve donanimina özen gösterilmeli,zarar veren herkez sucunu ödemelidir.

.Siniftaki diger  cocuklari ve gencleri ziyaret etmek sadece özel durumda mümkündür ve ögretmeniyle
kararlastirmalidir.

.Temizlige ve düzene önem veririz ,copleri ayiririz su ve enerji  tassaruflukulaniriz.

.okulun temizliginden herkez sorumludur,ögrenciler sebep olmasa bile,ögretmenlerin kiri  temizleme 
talebine uymak zorundadirlar.

.Binada sapka takmiyoruz.

.Evde sakiz alinmaz.

.Her türlü görüntülü ve ses calma cihazi (önnegim,MP3-calarlar,CD-calarlar,el bilgisayar cihazi ve cep 
telefonu)okulda kulanilamaz #ihlal durumda# cihazlara okul müdürü tarafindan el koyunacaktir ve 
anca Anneler ve Babalar geri arlabilir okulun müdüründen.
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OKUL KURALARININ IHLALI DURUMUNDA ALINACAK ÖNEMLER

.Okul kuralarinin ihlali durumunda okul uygun egitim önlemlerini kulanabilir.

Tekrarlanan ve ya ciddi ihlaller olmasi durumda ,sinif yönetimi uygun olani belirmek icin §61 Nsch ye 
göre bir sinif konferensi  talep eder.

SON NOT

.Okul yönetmeliginin bu vesiyonu genel konferans 13.05.2002 karariyla tamamlanan genel konferens 
karariyla yürürlüye girmistir 27.03.06


