
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ÖZEL LSV EĞİTİM KURUMLARI 

MİSYON VE VİZYONU 
Vizyonumuz; 

Vizyonumuz, öğrencilerimizi, evrensel değerleri benimsemiş, özgür, sorumluluk sahibi, açık fikirli, 
duyarlı, yaratıcı, sorgulayan ve özyönetim becerilerine sahip bireyler olarak yaşama hazırlamaktır 

Her yerde ve her zaman başarılı olacak, geleceğe şimdiden hazır, 21. yüzyılın; 

• Yaratıcı, 
• Dünyaya uyumlu, 
• Sorunlara çözüm getiren, 
• Girişken, 
• Yurtsever, 
• Yüksek donanımlı, 
• Üretken, 
• Ahlaklı, 
• Dinamik, 
• Öğrenmeyi seven, 
Bireylerinin yetiştirildiği, Türkiye’nin önde gelen okulları arasında olmak ve uluslararası düzeyde 
adını duyurmak.  

Misyonumuz; 

Bütünsel eğitim yaklaşımıyla öğrencilerimizi, öğrenmeyi yaşam becerisi olarak kullanan bağımsız 
bireyler olmaları için destekleriz. 

Öğrencilerimizi, akademik, sportif ve sanatsal alanlarda destekleyerek yaratıcılıklarını ortaya 
çıkarmalarını sağlarız. 

Okul kültürümüz, yetkin kadromuz, uyguladığımız ulusal ve uluslararası programlarla 
öğrencilerimize evrensel değerler kazandırırız. 

Sosyal etkinliklerimiz ve öğrenme ortamlarımızla öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerini 
sağlarız. Öğrencilerimizin bu etkinliklerde aldıkları sorumluluklarla daha iyi bir dünyaya katkı 
sağlarız. 

 

 

 

 



 

 

  EĞİTİM FELSEFEMİZ 

Sürekli değişerek gelişen dünyamızda ulusların geleceğini bugünün çocukları belirleyecektir. Çünkü 
onların okulda kazandığı bilgi, birikim ve beceriler tüm yaşantılarını yönlendirecektir. Bu, ancak iyi 
bir eğitimle mümkündür. LSV Okulları’nın amacı; eğitimin her aşamasında Atatürkçü, çağdaş, 
araştırmacı, disiplinli, özgüvenli ve mutlu gençler yetiştirmektir. İnanıyoruz ki böyle nitelikli bir 
eğitim çocuklarımızın hakkıdır.  

LSV Okulları’nda eğitim, öğrenmeyi sevmek ve istemekle eş anlamlıdır. Buna ulaşmanın sırrı, çocuk 
ve gençlerin zengin hayal dünyası ile ürettiği yaratıcı fikirlerin desteklenmesidir. Lösemili çocukların 
eğitimleri başta olmak üzere 36 aydan itibaren üniversiteye kadar tüm öğrencilerin örgün eğitim 
almalarını sağlayan bir okuldur. Okulumuzda doğaya ve çevreye duyarlı, özgüveni yüksek, kendini 
tanıyan ve ifade edebilen, başkalarının haklarına saygılı, sorumluluk duygusu gelişmiş, kendi 
sağlığına ve bedenine gereken önemi veren, bilgi çağının gereklerine uygun Atatürk, vatan ve millet 
sevgisine sahip nesiller yetiştirmek hedeflenmektedir. 

Amaç: 

Lösemili ve kanserli çocukların eğitimleri başta olmak üzere 36 aydan lise çağına kadar başvuran 
tüm öğrencilerin örgün eğitim almalarını sağlamaktır. 

Hedef: 

 MEB müfredatı+lsv kültürünü oluşturmak ve çağdaş, yaratıcı, sorgulayıcı , vatansever, bilinçli ve 
idealist gençler yetiştirmek. 

Prensipler: 

Öğrenci eğitimi ve öğretimi, öğretmen kurum içi eğitimi, veli bilinçlendirme eğitimi, sağlıklı öğrenci, 
öğretmen, veli iletişimi ve okul donanımı ile saygın bir okul olmak. 

Öğrenci Gelişimi: 

Neden ve sonuç ilişkisini kuran sorgulayan, araştıran, ufku geniş, sınıf düzeylerine uygun dilde yakın 
tarihi bilen ve Atatürk ile ilgili araştırmalar yapan ve sunumlar hazırlayan, akademik başarısı yüksek, 
müzik, drama, halk oyunları, dans, sanatın herhangi bir dalıyla ilgilenen ve bilgisi olan, tartışma ve 
münazara yapabilen toplum karşısında konuşabilen özgüveni yüksek, LÖSEV hakkında bilgi sahibi, 
tarihini ve ilkelerini bilen, nezaket eğitimi almış, evrensel çocuk hakları bildirgesini bilen, Andımızı 
okuyan, öğrenciler yetiştirmek hedefimizdir. 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

DEVAM-DEVAMSIZLIK ve DERSLERE GEÇ KALMA 

Sevgili Öğrenciler; 

Okula devam zorunludur. Veliler, öğrencilerinin okula devamını sağlamakla yükümlüdürler. 

Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa 

olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir. 

Öğrencinin devamsızlığıyla ilgili velisine yapılacak tebligat işlemleri, ilgili mevzuat hükümleri 

doğrultusunda posta, e-posta ve/veya bilişim araçlarıyla yapılır. 

Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli beyanı, özür gününü 

takip eden en geç 5 iş günü içinde okul idaresine teslim edilir.  

   Özürsüz devamsızlık süresi 5 günü aşan öğrenciler gerekli koşulları sağlasalar dahi Takdir ya da   

Teşekkür Belgesi alamazlar. 

Geç gelme birinci ders saati için belirlenen süre ile sınırlıdır. Ancak her beş defa geç kalma yarım gün 

devamsızlıktan sayılır. Bu sürenin dışındaki geç gelmeler devamsızlıktan sayılır. 

Geç gelen öğrencilerin derse alınma şekli ve süresi ders yılı başında Öğretmenler Kurulunca 

kararlaştırılarak veli ve öğrencilere duyurulur. 

Buna göre: 
 

1. derse ilk 10 dakika 

geç kalan öğrenci 

1. derse 10 dakikadan fazla 

süre geç kalan öğrenci 

 Geç yazılır 

 Derse alınır 

 Sınavlara girer 

 Geçerli mazereti varsa derse alınır, devamsız sayılır ancak 
sınavlara girer 

 Geçerli mazereti yoksa derse alınır, devamsız sayılır ancak 

sınavlara giremez 

3 kez geç kalan öğrenci, 

Okul idaresi tarafından sözlü olarak uyarılır ve veli bilgilendirilir. 

5 kez geç kalan öğrencinin velisi, 
Okul idaresi tarafından yazılı olarak bilgilendirilir. 

7 kez geç kalan öğrencinin velisine, 
Okul idaresi tarafından düzenlenen uyarma belgesi gönderilir. 

7’den fazla geç kalan öğrenciye disiplin cezası gerektiren davranışlar kapsamında 16.09.2018 

tarih ve 30182 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Ödül ve Disiplin Yönetmeliği’ne göre işlem yapılır. 



 

 

 
SINIF GEÇME-SINAVLAR 

Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. 

Değerlendirme sonuçları e-Okul sistemine işlenir. 

Puan değerleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir. 
 
 

Puan Derece 

85,00 - 100 Pekiyi 

70,00 - 84,99 İyi 

60,00 - 69,99 Orta 

50,00 - 59,99 Geçer 

0 - 49,99 Geçmez 

 

 

Derslerin özelliğine göre bir dönemde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavlarla ilgili olarak 

aşağıdaki esaslara uyulur. 

Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki sınav yapılması esastır. 

Sınavlara katılmayan, performans çalışmasını yerine getirmeyen veya projesini zamanında teslim 

etmeyen öğrencilerin özür belgeleri, özrü takip eden 5 gün içerisinde teslim edildiği takdirde telafi 

sınavı ilgili zümrenin belirleyeceği bir zamanda önceden duyurularak bir defaya mahsus yapılır. 

Performans çalışması veya projesi kabul edilir. 

Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan, projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine 

getirmeyen öğrenciler ile kopya çekenlerin durumları puanla değerlendirilmez. Puan hanesine; 

sınava katılmayan, projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyenler için “G” 

ve kopya çekenler için “K” olarak belirtilir ve aritmetik ortalamaya dâhil edilir. 

Öğrenciler, raporlu ve izinli oldukları günlerde yazılı ve uygulamalı sınavlara alınmazlar. 

Yazılı sınav, uygulama, performans çalışması ve projelerin değerlendirme sonuçları, yazılı  sınavın 

yapıldığı tarih veya performans çalışmasının, uygulamanın yahut projenin teslim tarihini takip 

eden 10 işgünü içinde öğrenciye duyurulur ve e-Okul sistemine işlenir. 
 

 
 
 

 
 



 

 

 

Öğrencilerin talebi hâlinde proje, performans çalışmaları ve sınav evrakı ders 

öğretmeni/öğretmenleri tarafından öğrencilerle birlikte bir defa daha incelenir. 

Öğrenci velisi proje, performans çalışmaları ve sınav sonuçlarına, sonuçların ilanını takip eden 5 

işgünü içerisinde yazılı olarak okul yönetimine itirazda bulunabilir. Yapılan itiraz doğrultusunda; 

Okul Yönetimince ders öğretmeni/öğretmenleri dışında ilgili branştan en az iki öğretmenden 

oluşturulan komisyon tarafından 5 gün içerisinde incelenip değerlendirilerek öğrencinin nihai 

puanı belirlenir ve veliye bildirilir. 

Öğrenciler okulların özelliklerine göre sınavların dışında proje ve performans çalışması ile 

topluma hizmet etkinliklerine yönelik seminer, konferans ve benzeri çalışmalar yaparlar. 

Öğrenciler, her dönemde tüm derslerden en az bir performans çalışması, her ders yılında en az 

bir dersten proje hazırlama görevini yerine getirirler. Sınıf/şube rehber öğretmenleri, 

öğrencilerin proje hazırlama taleplerini ilgi, yetenek, beceri ve başarı durumlarını dikkate 

alarak dersler bazında dengeli bir şekilde dağılımına özen gösterir. 

Her dönemde tüm derslerden iki performans puanı verilir. Performans çalışması, proje ve diğer 

çalışmalar ile ilgili değerlendirme ölçekleri zümre kararlarıyla belirlenir. Bunlardan birisi birinci 

fıkra kapsamında yapılan performans çalışmasına, diğeri ise öğrencinin derse hazırlık, devam, 

aktif katılım ve örnek davranışlarına göre verilir. 

 

Dönem puanı 

Bir dersin dönem puanı; 

a) Sınavlardan alınan puanların, 

b) Performans çalışması puanının/puanlarının, 

c) Varsa proje puanının, aritmetik ortalamasıdır. 

 

Ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılma 

Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için; 

 İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa 

olsun ikinci dönem puanının en az 70 olması gerekir. 



 

 

 

Doğrudan sınıf geçme 

Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla; 

a) Tüm derslerden başarılı olan, 

b) Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler doğrudan 

sınıf geçer. 

 

Birinci fıkradaki şartları taşımakla birlikte yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak 

derslerden başarısız olan öğrenciler, o dersten/derslerden sorumlu geçer. Okulumuzda yıl sonu 

puanı ile başarılı sayılamayacak ders TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI dersidir. 
 
 
 

 

Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması 

Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla doğrudan sınıfını 

geçemeyen öğrencilerden; bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak 

sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar 

sınıf tekrar eder. 

Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav esaslarına göre 

birinci dönemin ilk haftası, ikinci dönemin ilk haftası ile son iki haftası içerisinde iki alan 

öğretmeni, bulunmaması hâlinde biri alan öğretmeni olmak üzere iki öğretmen tarafından 

yapılır. 

Bir dersin sorumluluğu, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar. 



 

 

 

ÖĞRENCİLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ 

Örnek davranışların ve başarıların niteliklerine göre ödüllendirilmesinde öğrencilere; 

 Teşekkür belgesi, 

 Takdir belgesi, 

 Onur belgesi, 

 Üstün başarı belgesi verilir. 

 
 
 

Teşekkür, takdir ve üstün başarı belgesi ile ödüllendirme 

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz 

devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı 

ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden; 

 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi, 

 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi, 

 Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları 

üstün başarı belgesi ile ödüllendirir. 



 

 

 

KILIK-KIYAFET KURALLARI 

Okul forması okulumuzun kimliğidir. Okul içerisinde ve dışında LSV li olmanın       en 

önemli sembolü okulumuzun kıyafetleridir. Okulumuzun Logosunu hepimizin 

gururla taşıması gerekir. Okul formamız aidiyet duygumuzun en önemli işaretidir. 

Bu nedenle tüm  öğrencilerimiz, okul saatleri içerisinde aşağıda belirtilen 

kıyafetlerle okul içerisinde bulunmalıdır. 

Buna göre: 
 KIZ ÖĞRENCİ ERKEK ÖĞRENCİ 

ETEK / 

PANTOLON 

 1 şort etek  

 1 pantolon  

 

 2 pantolon  
 

T-SHIRT:  1 uzun kol tişört  

 1 kısa kol tişört  

 

 1 kısa kol tişört  
 1 uzun kol tişört 

 

EŞOFMAN 1 eşofman takımı 1 eşofman takımı 

ÇORAP Lacivert / Beyaz / Siyah/Gri 

Bilekte çorap giyilmeyecektir. 

Koyu renk 

Bilekte çorap giyilmeyecektir. 

AYAKKABI Koyu renk (koyu renk spor 

ayakkabı giyilebilir) 

Renkli spor ayakkabı 

giyilmeyecektir. 

Siyah / koyu renk (koyu renk spor 

ayakkabı giyilebilir) 

Renkli spor ayakkabı 

giyilmeyecektir. 



 

 

 

 KIZ ÖĞRENCİ ERKEK ÖĞRENCİ 

DIŞ 

GÖRÜNÜM 

Kız öğrenciler, boyalı-röfleli saçla 

okula gelemezler. Tırnak uzatamaz, oje 

ve parlatıcı kullanamaz, makyaj 

yapamazlar. Okula gelirken kolye 

küpe, künye bileklik, yüzük vb. süs 

eşyası ve aksesuar kullanamazlar. 

Erkek öğrenciler, saç tıraşları kısa, 

düzgün ve sakal tıraşı olmuş şekilde 

okula geleceklerdir. 

BEDEN 

EĞİTİMİ 

KIYAFETLERİ 

 Okul eşofman takımı ve spor 
ayakkabı giyilmelidir 

 Okul eşofman takımı ve spor 
ayakkabı giyilmelidir 

KURALLARA 

UYMA 

VE 

YAPTIRIMLAR 

 Öğrenciler yukarıda tanımlanan kılık-kıyafet düzeni içinde okula gelir ve 

derslere katılır. Ders saatleri ve ders saatleri dışında öğrenciler mutlaka 

Okul Formasıyla bulunur. Aksi olması durumunda öğrenciler uyarılacak, 

aynı davranışın tekrarlanması durumunda MEB Ortaöğretim Kurumları 

Yönetmeliği; Madde 164-(1) c) gereği “Kılık- kıyafete ilişkin mevzuat 

hükümleri” uygulanacaktır. 

 Yukarıda belirtilen ve uygun olmayan takı ve aksesuarlar Okul Yönetimi 

tarafından alınır ve sadece veliye teslim edilir. 



 

 

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL ÖĞRENCİLERİNİN 

KILIK ve KIYAFETLERİNE DAİR YÖNETMELİK 

 
 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel okul 

öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin kılık ve kıyafetlerine dair usûl ve esasları 

düzenlemektir. 

(2) Bu Yönetmelik, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 3 

üncü maddesinin sekizinci fıkrası ile 5 inci maddesinde belirtilen okulların öğrencileri hakkında 

uygulanmaz. 

Dayanak 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel 

Kanunu ile 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır. 

Temel ilkeler 

MADDE 3 – (1) 4 üncü maddede yer alan sınırlamalar dışında okul öncesi, ilkokul, 

ortaokul ve liselerde kılık ve kıyafet serbesttir. 

(2) (Değişik: 8/7/2013-2013/5125 K.) Öğrenciler, okul, sınıf ve şubelerde tek tip kıyafet 

giymeye zorlanamaz. Ancak, okul yönetimi ve okul-aile birliğinin koordinatörlüğünde, 4 üncü 

maddede yer alan sınırlamalara aykırı olmamak kaydıyla, velilerin yüzde ellisinden fazlasının 

muvafakati alınarak ilgili eğitim-öğretim yılı için okul kıyafeti veya kıyafetleri belirlenebilir. Bu 

fıkranın uygulanmasına dair usûl ve esaslar Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 

yönerge ile belirlenir. 

(3) Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, yaş grubu özelliklerine uygun, 
temiz ve düzenli bir kıyafet 

giyer. 

(4) Öğrenciler, öğrenim gördükleri programın özelliğine göre atölye, işlik ve 
laboratuarlarda önlük veya tulum, 

işyerlerinde ise yapılan işin özelliğine uygun kıyafet giyer. 

(5) Öğrenciler, beden eğitimi ve spor derslerinde eşofman, diğer spor etkinliklerinde 

ise etkinliğin özelliğine uygun kıyafet giyer. Ancak öğrenciler tek tip eşofman veya spor 

kıyafeti giymeye zorlanamaz. 

(6) (Mülga: 22/9/2014-2014/6813 K.) 



 

 

 

 
verilir
. 

(7) Sağlık özrü bulunan ve bu durumu belgelendiren öğrencilerin özürlerinin gerektirdiği 
şekilde giyinmelerine izin 

 
(8) Özel gün, hafta ve kutlamalarda ders içi ve ders dışı faaliyetlerde kullanılmak üzere 

veliye malî yük getirecek özel kıyafet aldırılamaz. 

Kılık ve kıyafet 

sınırlamaları 

MADDE 4 – (1) 

Öğrenciler; 

a) Öğrenim gördükleri okulun arması ve rozeti dışında nişan, arma, sembol, rozet 
ve benzeri takılar takamaz, 

b) İnsan sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve mevsim şartlarına uygun olmayan 
kıyafetler giyemez, 

c) Yırtık veya delikli kıyafetler ile şeffaf kıyafetler giyemez, 

ç) Vücut hatlarını belli eden şort, tayt gibi kıyafetler ile diz üstü etek, derin 

yırtmaçlı etek, kısa pantolon, kolsuz tişört ve kolsuz gömlek giyemez, 

d) (Değişik: 22/9/2014-2014/6813 K.) Okullarda yüzü açık bulunur; siyasî sembol 

içeren simge, şekil ve yazıların yer aldığı fular, bere, şapka, çanta ve benzeri 

materyalleri kullanamaz; saç boyama, vücuda dövme ve makyaj yapamaz, pirsing 

takamaz, bıyık ve sakal bırakamaz, 

e) (Değişik: 22/9/2014-2014/6813 K.) Okul öncesi eğitim kurumlarında ve 
ilkokullarda okul içinde baş açık bulunur. 

Yaptırımlar 
 

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden ortaokul 

öğrencilerine 27/8/2003 tarihli ve 25212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim 

Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği; lise öğrencilerine 19/1/2007 tarihli ve 

26408 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları 

Ödül ve Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 
(2) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden okul yöneticileri hakkında ilgili 
disiplin hükümleri uygulanır. 

Uygulanmayacak ve yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 6 – (1) Diğer yönetmelik ve düzenleyici işlemlerin resmî ve özel okul 
öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise 

öğrencilerinin kılık ve kıyafetlerine ilişkin konulardaki bu Yönetmeliğe aykırı hükümleri 
uygulanmaz. 



 

 

(2) 22/7/1981 tarihli ve 8/3349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli 

Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık 

Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 

(3) 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu 

Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 14 üncü 

maddesinde yer alan "ile 22/7/1981 tarihli ve 8/3349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına bağlı 

"Milli Eğitim Bakanlığı ile Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık 

Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik" hükümleri" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçiş hükümleri 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 3 üncü maddenin altıncı fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 6 

ncımaddenin ikinci fıkrasıyla yürürlükten kaldırılan hükümlerin uygulanmasına 2012-2013 

öğretim yılı sonuna kadar devam edilir. 

 

 
(2) Öğrenciler, 2012-2013  ve daha önceki öğretim yılları için okul yönetimlerince 
belirlenen önlük veya okul 

üniformalarını 2013-2014 öğretim yılında giyebilir. 

Yürürlük 

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Tarihi 

 
 

Numarası 

 
 

DeğiĢen 
Maddeler 

 

Yürürlüğe 
GiriĢ Tarihi 

 

8/7/2013 

 

2013/512

5 

 

3 

 

25/7/201

3 

22/9/201
4 

2014/681
3 

3, 4 27/9/201
4 

Ek ve DeğiĢiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Kararnamenin 

26/11/2012 TARĠH VE 2012/3959 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI ĠLE 

YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELĠĞE EK VE DEĞĠġĠKLĠK GETĠREN 

YÖNETMELĠKLERĠN YÜRÜRLÜĞE GĠRĠġ TARĠHLERĠNĠ GÖSTEREN ÇĠZELGE 



 

 

 

GENEL KURALLAR 

 Öğrenciler birbirlerine hiçbir şekilde fiziksel şiddet uygulayamaz. 

 Okula dışarıdan misafir getirilmemelidir. 

 Öğrenciler herhangi bir sebeple velisinin yazılı dilekçesi olmadan ayrılmamalıdır. 

 Servislerin belirlenen durakları dışında öğrenciler indirilemez. Öğrencilerimizin can 

güvenliği gereği servis güvenlik kurallarına mutlaka uyulması gerekir. 

 Tüm öğrenciler ders saatleri içerisinde telefonlarını teslim etmelidir. Telefonlar son ders 

zilinin çalmasına 5 dakika kala teslim edilir. 

 Öğrencilerin hazırladıkları duyurular mutlaka Okul İdaresi tarafından onaylanmalıdır. 
 Okuldan mail ve sms ile veli ve öğrenciye gönderilen duyuruların  okunması ve gereğinin 

zamanında yapılması gerekir. 

 Öğrenciler devam-devamsızlık ve akademik başarı durumlarını e- okul sistemi üzerinden 

takip etmelidir. 

 MEB yönetmeliği gereğince, Okula 5 kez özürsüz geç kalmak, yarım gün özürsüz 

devamsızlık sayılır. 

 LSV EĞİTİM KURUMLARI yöneticileri ve öğretmenleri öğrencilerimizi zararlı alışkanlıklara 

karşı korumayı görev bilir. Yasal yaptırımlar dışında, tütün ve tütün mamulleri bulunduran 

öğrenciler hakkında, yönetmelik gereği disiplin işlemi uygulanır.  

 Sınav süresince öğrencilerin birbirleriyle konuşmaları, herhangi bir aracın ortak kullanımı, 

sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları sınav kurallarına aykırıdır. Uyarıya 

rağmen kurallara aykırı davranan veya sınavda kopya çeken veya çekmeye yeltenen 

öğrencilerin durumları gözetmenler tarafından tutulacak bir tutanakla belgelenir ve 

gerekli işlem yapılır. 

 Derslere zamanında girilip derse hazır olmalıdır. 

 Zorunlu durumlar dışında dersten çıkmamalıdır. 

 Öğretmenden sonra sınıfa girildiğinde kapı çalınarak sınıfa girilmeli, özür diledikten sonra 

derse girmek için öğretmenden izin alınmalıdır. 

 Ders sırasında bir şey yiyip içilmemelidir. 

 Sınıf, dolaplar, sıralar temiz ve düzenli tutmalı ve yerlere asla çöp vb. şeyler atılmamalıdır. 

 Pazartesi ve cuma günleri yapılan törenlere mutlaka katılmalı ve tören kıyafeti giyilmelidir. 

 Okul forması dışında başka kıyafet giymemeli ve aksesuar kullanmamalıdır. 

 Saçlar düzenli, temiz, toplu olmalı ve boyasız olmalıdır. 

 Kıyafetlerin, ayakkabıları temiz olmasına dikkat etmelidir. 

 Cep telefonunu sabah okula gelindiğinde katta bulunan sınıfınıza ait telefon kutusuna 

bırakmalı, son derste öğretmeninden teslim alınmalıdır. 

 Merdivenlerden inerken ve çıkarken sağ tarafı kullanmalıdır. 

 Yemekhane ve kantin sırasını aksatmadan düzgünce sıra beklenmelidir. 

 Yemekhanede sınıfa ayrılan ve üzerinde ismin(sınıfın) yazıldığı masaya oturulmalıdır. 

 Yemekhanede yemek yerken maske masanın üzerinde bırakılmamalıdır. 



 

 

 Yemekhanede yemeğini yedikten sonra tepsini masanın üzerinde bırakmamalı, sandalye 

masanın altına yerleştirmelidir. 

 Okulda ortaokul kademesinin kullanabileceği alanları kullanmalı ilkokul kademesindeki 

arkadaşlara hoşgörülü davranılmalıdır. 

 Okula gerekli olmayan eşya ve zarar verici materyaller getirmemelidir. 

 Okul içerisinde argo ve kötü kelimeler kullanmamalıdır. 

 Okuldaki ortak kullanım alanları; wc, kafeterya, konferans salonu vs alanları temiz kullanmalı 

ve diğer arkadaşlarına saygılı davranılmalıdır. 

 Öğrencilerin kendi aralarında sosyal medyada öğrenci grupları kurmaları YASAKTIR. 

 Ders esnasında parmak kaldırılmalı ve söz verildikten sonra konuşulmalıdır. 

 Akıllı tahta öğretmen izni olmadan kullanılmamalıdır. 

 

o Sınıf Başkanı- Sınıf Başkan Yardımcısının görevleri; 

 

 Öğretmen derse gelmeden önce arkadaşlarının yerlerini alması için uyarır. 

 Sınıfın temiz ve düzenli olması için gerekli önlemleri alır arkadaşlarını kibarca uyarır. 

 Öğretmenleri tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 

 Okul ve sınıf kuralları konusunda arkadaşlarına hatırlatma yapar. 

 Sınıfta bulunan demirbaşların korunmasına dikkat eder. 

 Okul eşyasına bilerek zarar veren öğrenciler, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 

disiplinle ilgili hükümlerine göre cezalandırılırlar. Zarar, öğrenci tarafından ödenir. 

 Çevre bilinci yüksek öğrenciler yetiştirirken öncelikle yakın çevremize önem vermemiz 

gerekir. Sınıflar, tuvaletler personel tarafından düzenli olarak temizlenir, ancak ortak 

alanların temiz tutulması öncelikle öğrencilerin sorumluluğundadır. Öğrenciler 

bulundukları sınıfın ve özellikle sıralarının temizliğinden sorumludurlar. 

 Öğrenciler Okula büyük paralar ve değerli eşyalar getirmemelidir. Aksi halde Okul İdaresi 

hiçbir sorumluluk kabul etmez. 

 Okul öğrencileri, okulun adını, logosunu kullanarak okulun izni olmadan gezi, etkinlik, parti 

vs. düzenlememelidir. 

 Adres, telefon, mail ile ilgili değişikliklerin okul idaresine duyurulması önemli ve 

zorunludur. Resmi kayıtlar ile okul kayıtları arasındaki tutarlılık velilerimizin 

sorumluluğundadır. 

 Gerekli görülen durumlarda çanta, dolap ve üst araması yapılabilir. 



 

 

 Öğrenciler okulun tüm öğretmenlerine,  personeline ve arkadaşlarına karşı  saygılı 

davranmalıdır. Tehlikeli oyunlardan ve kaba hareketlerden kaçınılmalıdır. 

 Öğrencilerimiz aşamadıkları sorunlarla karşılaştıklarında önce mentör 

öğretmeninden destek alabilirler. 

 Kısmımızda öğrenciler herhangi bir etkinlikte, sosyal sorumluluk projelerinde yer aldıklarında 

bu çalışmaları mutlaka belgelendirilir. 

 
Fikir geliştiren öğrencilerin farklı görüşleri olacaktır. LSV Eğitim Kurumları’nda  tüm öğrenciler farklı 

görüşleri olduğu için saygı görür, fikirlerini rahatça anlatır. Hedefimiz; köklü kurum kültürümüz, 

deneyimli ve başarılı öğretim kadromuz, eğitim programlarımız, donanımımız,  alt yapımız, 

akademik, kültürel ve sportif etkinliklerimizle ulusal ve evrensel platformlarda öne çıkacak bireyler 

yetiştirmektir 

Hepimizin daha sağlıklı ve düzenli bir Okul İkliminde yaşaması hep birlikte göstereceğimiz  tutum ve 

davranışlarla yakından ilgilidir. 

 

LSV EĞİTİM KURUMLARI 


