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Ödevini yapmadan okula gelen öğrenciler ödevlerini iki gün içinde mutlaka 
tamamlar.
Ödev, öğrencinin sorumluluğundadır. Ancak ödevin üç kez aksaması durumun-
da veli bilgilendirilir. Sorun çözülmezse Rehberlik Birimi, öğrenci ve velilerin 
katıldığı bir toplantı yapar. 
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Süreç İzleme
Sınavları(SİS)



Her dersten 2 sınav yapılır.

Tela� sınavları, okul yönetiminin belirlediği bir zamanda uygulanır. Sınav tarihi
en az bir hafta önceden duyurulur. Proje de yine belirlenen süre içinde teslim
edilir. Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan veya projesini belirlenen süre 
içinde öğretmenine teslim etmeyen öğrencilere not olarak sıfır verilmez; ancak
katılmadıkları bu çalışmalar aritmatik ortalama alınırken toplam sayıya dahil 
edilir.

Okul tarafından yapılan sınavlarda öğretmenler 7 gün içinde sınav sonuçlarını 
öğrencilere bildirir ve sınavda yapılan hataların üzerinden geçilir.Sınav kağıtları 
öğrencilere dağıtılıp incelemeleri sağlandıktan sonra geri alınır ve saklanır. 

  4-5-6-7-8.Sını�arda yazılı sınavların kapsamı bir hafta önce öğrenci ve velilere,
 lisede sadece öğrencilere gönderilir.



Etütler, “Sınav Etüdü” ve “Destek Çalışmaları” olarak iki farklı şekilde okul sonrası 
online olarak yapılır. 
Sınav etütleri yapılan sınavların sonucuna göre belirlenen başarı ortalamasının 
altında kalan öğrenciler için planlanır. Destek çalışmaları ise öğrencilerin talebi 
veya öğretmen gözlemleri sonucunda belirlenir. 
Sınav etütleri ve destek çalışmaları K12NET sistemi üzerinden, bir hafta önce 
öğrenci ve velilerle paylaşılır. Sistem bilgilerini takip etmek ve onaylamak veli-
lerin sorumluluğundadır. 
Etütler dışındaki ek ders çalışmaları sınav hazırlık grupları için hafta sonu kursu
şeklinde uygulanır.



09.00 - 16.30 saatleri arasında açıktır.



Öğrencilerin kılık kıyafet kurallarına uyup uymadığı okul yönetimince sabah girişle-
rinde ve gün içinde kontrol edilir.
- Kıyafet kurallarına uymayan öğrenci tespit edildiğinde uygun kıyafet alması için 
mağazaya yönlendirilir.
- Erkek öğrencilerden sakalı uzun olanların, sınıfa girmeden önce sakal traşı olma-
ları sağlanır.
- Tırnakları ojeli olan veya makyaj yapmış öğrencilerin sınıfa girmeden önce ojesini 
veya makyajını temizlemesi sağlanır.
- Saç kurallarına uygun olmayan öğrenci sözlü olarak uyarılır ve o hafta sonuna 
kadar saçlarını okul kurallarına uygun şekilde düzeltmesi istenir. Aynı gün içerisin-
de velisine kurallara uyulması ihtarını içeren e-mail gönderilir.
Takip eden Pazartesi günü öğrenci saçını kurallara uygun hale getirmemiş ise sözlü
olarak uyarılır ve velisiyle telefonda iletişim kurularak bir sonraki ihlalde öğrencinin 
okula alınmayacağı bildirilir.
Bir sonraki Pazartesi günü de saçını kurallara uygun hale getirmeyen öğrenci okula 
alınmaz, velisi aranarak okula davet edilir. Veli çağrıya uymaz ise öğrenci Davranış 
Değerlendirme Kurulu’na sevk edilir.

İkinci ihlalde teknolojik cihaz alınır, veli okula davet edilerek cihaz veliye teslim
edilir.
Davranışın devam etmesi durumunda öğrenci Davranış Değerlendirme Kurulu’na
yönledirilir.









Öğrencilerin sağlıklı ve dengeli beslenmeleri önemlidir. Diyetisyen kontrolünde
hazırlanan aylık yemek menüleri yemek komitesinin onayına sunulur.  
Okulumuzda;
- Sabah ilk tene�üste meyve,
- Öğle yemeğinde dört çeşit yemek ve üç çeşit salata,
- Öğleden sonra iki çeşitten oluşan ikindi ara öğünü,  
tüm öğrencilerimize sunulmaktadır. 
Anasını�arımızda bu öğünlere ek olarak öğrencilere sabah kahvaltısı da veril-
mektedir. Yemeklerin tamamı okulumuzda bulunan mutfakta hazırlanarak taze 
bir biçimde servis edilmektedir. 
Okulumuzda kantin hizmeti sunulmamaktadır.
Yemek menülerine internet sitemizden ulaşabilirsiniz. 



Ders Öğretmeni Bireysel Görüşmeleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi Görüşmeleri:

-



Belirlenen tarihler
arasında kayıt yenileyen mevcut öğrencilerimizin okula ilk kez başlayacak olan 
kardeşleri için, kardeş önceliği sağlanır.












