NMS Schopehauerstraße Okulu’nun Okul Kuralları

OKUL KURALLARI
1.

Öğrencilerin okul binasına saat 7:45’te girişlerine müsade edilir. Okulumuzun
temiz kalabilmesi için, sınıflara girmeden önce öğrencilerin pantufla (terlik)
giymeleri gerekmektedir. Çocuğunuza ucuz terlik ve pantufla almanız kafidir.
Bunlar bez bir çanta içinde dolapta saklanabilir. Spor ayakkabıları hiç
bir zaman pantufla yerine geçmez!
Spor salonunda kullanılan spor ayakkabıları ise bir daha dışarıda kullanılanamaz.

2.

Önemli! Askıda asılı elbiselerde para veya anahtar unutulmamalıdır. Kaybolma
durumunda sorumluluk kabul edilmez. Dersler 50 dakikadır. Derslerin kısa
olmasından dolayı, her öğrenci ders ziliyle birlikte yerine gitmelidir. Ders
başlama zilini çaldıktan sonra, bir kaç dakika içinde öğretmen sınıfa
gelmemiş ise bu durumu sınıf başkanları müdüre haber vermelidir. Geç gelen
yada dersi kaçırmış olan öğrenciler, sınıf öğretmenine yazılı özür kağıdı
vermelidir. Geç gelenler ayrıca müdüre hanıma bu durumu bildirmelidirler.

3.

Okulumuzdaki ders araçlarının hepsi büyük paralar vererek temin edilmiş
ve uzun yıllar boyunca kullanılması için tasarlanmıştır. Bu yüzden söz konusu
ders araç ve gereçlerini kullanırken çok dikkatli olalım.
Okul araç ve gereçlerine zarar verenler, verilen zararı karşılamak
zorundadırlar.

4.

Sınıfların temizliğinden herkes sorumludur. Özellikle yabancı bir sınıfta
buna daha fazla dikkat edilmelidir. Kutu içecekler, sakız vb. sınıfları,
elbiselerimizi ve de çevremizi kirletirler. Bu yüzden bunların okula
getirilmesi yasaktır!
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5.

Teneffüsler dinlenmek içindir. Başkalarının rahatını bozmamak için değil.
İtişip kışmak, kavga etmek, koşmak, top yada benzer şeylerle oynamak
yasaktır. İzinsiz merdivenlerde dikilmek yada başka bir kata gitmek yasaktır.
(İstisna: koridor tenefüsü!)
Tenefüs esnasında pencereler kapalı olmalıdır. Başka sınıfa derse gidecek
ögrenciler, ancak zil çaldıktan sonra o sınıfa gitmelidir.

6.

Evden öğleden sonraki

derse gelen her öğrenci, okul binasının önünde

beklemelidir. (Öğleden sonraki derslerin başlama saatleri: 14:00-14:55 –
15:50-16:45) Böylelikle okul binasında gürültü ve doğabilecek huzursuzluğun
önüne geçilmiş olunur.

7.

Ders aracı sayılamayacak her türlü kişisel araç ve gereç (ses kayıt ve müzik
aletleri, walkman, gameboy, değerli eşyalar ve de takılar) mümkünse okula
getirilmemelidir. Eğer söz konusu aletlerden her hangi biri ders esnasında
yasak olmasına rağmen kullanılırsa, alete el konulur. Ancak velilerden biri
tarafından tekrar geri alınılabilir.
BU KURAL ÖZELLİKLE CEP TELEFONLARI İÇİN GEÇERLİDİR!!!

8.

Okulun önünde vuku bulacak herşey, okulumuzun adını ve imajını zedeler. Bu
yüzden okul alanları içinde uygun davranışlarda bulunmaya özen gösterilmelidir.
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