
ORTAOKULDAKİ  

GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZ 

OKUL KURALLARI 



SİZDEN BEKLENEN DAVRANIŞLAR 

Okul personeline, 
arkadaşlarına ve 

çevresindeki kişilere karşı 
saygılı ve hoşgörülü 

davranma 

Kitap okuma 
alışkanlığını kazanma 

Sigara, içki ve diğer 
bağımlılık yapan maddeleri 

kullanmama ve bu 
maddelerin kullanıldığı 

ortamlardan uzak durma 

Bilişim araçlarını kişisel, 
toplumsal ve eğitsel 

yararlar doğrultusunda 
kullanma 



                     ÖDÜL SİSTEMİ ( 4,5,6,7,8. SINIFLAR İÇİN )  

 

TEŞEKKÜR BELGESİ 
 

TAKDİR BELGESİ 
 

İFTİHAR BELGESİ 

 
Ağırlıklı puan ortalaması   

 

70.00 - 84.99 

 
Ağırlıklı puan ortalaması   

 

  85.00 VE ÜSTÜ 

 

Başarı durumuna bakılmadan; 
 

a) Ulusal ve uluslararası 

yarışmalara katılarak ilk beş 
dereceye girme, 
  
b) Çeşitli sosyal, kültürel ve 
sanatsal etkinliklerde üstün 
başarı gösterme 

 
Puan ortalaması Türkçe dersinden  55.00,  
diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı 
olmamak şartı  



Soru-yorum 

• Sizce ortaokullarda hangi 
davranışlar için ne tür 
yaptırımlar uygulanmaktadır? 



OLUMSUZ DAVRANIŞLAR  
• Olumsuz davranışın özelliğine göre 3 yaptırım uygulanır 



1-Uyarma yaptırımını gerektiren bazı davranışlar 

1) Derse ve diğer etkinliklere vaktinde 
gelmemek ve geçerli bir neden 

olmaksızın bu davranışı tekrar etmek, 

4)Okula, yönetimce 
yasaklanmış malzeme getirmek 

ve bunları kullanmak, 

6) Duvarları, sıraları ve okul 
çevresini kirletmek, 

8) Okul kütüphanesinden veya 
laboratuvarlardan aldığı kitap, araç, 

gereç ve malzemeyi zamanında teslim 
etmemek veya geri vermemek, 

9) Derslerde cep telefonunu açık bulundurmak. 



2-KINAMA YAPTIRIMINI GEREKTİREN BAZI DAVRANIŞLAR 

1) Yöneticilere, 
öğretmenlere, 
görevlilere ve 

arkadaşlarına kaba ve 
saygısız davranmak, 

2) Ders  ortamını 
bozmak, ders ve ders 

dışı etkinliklerin 
yapılmasını engellemek, 

4)Okulda bulunduğu hâlde 
törenlere özürsüz olarak 

katılmamak ve törenlerde 
uygun olmayan 

davranışlarda bulunmak, 

5) Okulda ya da 
okul dışında sigara 

içmek, 

6) Resmî evrakta 
değişiklik yapmak, 

7) Okulda kavga 
etmek, 

8) Okul içinde izinsiz 
görüntü ve ses 

kaydetmek, 

10) Okulun ve 
öğrencilerin eşya, araç 

ve gerecine kasıtlı 
olarak zarar vermek, 

14) Sınavda kopya 
çekmek veya kopya 

vermek. 



3-OKUL DEĞİŞTİRME YAPTIRIMINI GEREKTİREN BAZI DAVRANIŞLAR 

2) Sarkıntılık, hakaret, 
iftira, tehdit ve taciz etmek 

veya başkalarını bu gibi 
davranışlara kışkırtmak, 

3) Okula yaralayıcı, 
öldürücü aletler 

getirmek ve bunları 
bulundurmak, 

8) Kişi veya grupları dil, ırk, 
cinsiyet, siyasi düşünce ve 
inançlarına göre ayırmak, 
kınamak, kötülemek ve bu 

tür eylemlere katılmak, 

9) Başkasının malına zarar 
vermek, haberi olmadan 
almayı alışkanlık hâline 

getirmek, 

10) Okulun bina, eklenti ve 
donanımlarını, taşınır ve 
taşınmaz mallarını kasıtlı 

olarak tahrip etmeyi 
alışkanlık hâline getirmek, 

12) Okul içinde ve dışında okul 
yöneticilerine, öğretmenlere ve 

diğer personele ve 
arkadaşlarına şiddet 

uygulamak ve saldırıda 
bulunmak, bu gibi hareketleri 
düzenlemek veya kışkırtmak, 

16) Alkol veya bağımlılık 
yapan maddeleri 
kullanmak veya 

başkalarını kullanmaya 
teşvik etmek, 



 Sizce hangi kural çiğnenmekte? 



Önemli hatırlatmalar 

Uyarma ve kınama 
yaptırımı, öğrenci 

davranışlarını 
değerlendirme kurulu 

(ÖDDK) tarafından verilir 

Kınama ve okul değiştirme 
yaptırımlarından birini alan 

öğrenciye o eğitim ve 
öğretim yılı içinde Teşekkür, 

Takdir ve İftihar belgesi 
verilmez 

Yaptırımlar, e-Okul 
sistemindeki öğrenci 

bilgileri bölümüne işlenir. 

Okulun ve öğrencilerin 
mallarına verilen maddi 

zararlar, o öğrencinin 
velisine ödettirilir. 



KİMLERDEN YARDIM ALABİLİRSİNİZ? 

SINIF REHBER 
ÖĞRETMENİNİZDEN 

DERSE GİREN BRANŞ 
ÖĞRETMENLERİNİZDEN 

REHBERLİK 
SERVİSİNDEN 

OKUL 
YÖNETİMİNDEN 



Ayrıntılı bilgi almak için 

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/ilkveokuloncyon
_0/ilkveokuloncyon_0.html 

 

 
 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM 

KURUMLARI YÖNETMELİĞİ  

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/ilkveokuloncyon_0/ilkveokuloncyon_0.html
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/ilkveokuloncyon_0/ilkveokuloncyon_0.html



