
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Özel EMRE EĞİTİM KURUMLARI 
El Kitapçığı 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sayın Velilerimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, 
Öğrencilerimizle başarılı olma hedefimize ulaşırken ilk adım, uygun eğitim-öğretim ortamında 

bulunmalarını sağlamaktır. Bu amaçla sınıf içinde ve dışında öğrencilerimizin saygı ve sevgi çerçevesi 
içinde hareket edebilmelerini sağlamak için aşağıda bulunan kurallar hazırlanmıştır.  

Tüm öğrencilerimizin ve velilerimizin El Kitapçığımızı okumasını ve uygulaması konusunda 
desteğinizi rica eder, başarılı ve sağlıklı bir yıl dileriz. 

                           
                                                                                                 Özel Emre Eğitim Kurumları Müdürlüğü 

 



 
 

A-   OKULA / DERSE GEÇ KALMA - DEVAMSIZLIK 
Özel Emre Eğitim Kurumları’nda, eğitim öğretim 09.15–16.00 saatleri arasında yapılmaktadır. 

Öğrencilerimiz yukarıda belirtilen saatlerde okulda olmak zorundadırlar. Öğrencilerden, ders zili 
çaldığında, gerekli ders malzemeleri hazır olarak dersin yapılacağı sınıfta öğretmeni ayakta karşılamaları 
beklenmektedir. Ders, öğretmenin öğrencileri selamlamasından sonra başlar. 
 
Okula veya derse geç kalan öğrenci; 
 -Özrünü okul müdürüne bildirir ve derse kabul kâğıdı alarak sınıfına çıkar. Bu kural ara dersler için de 
geçerlidir. 
-Öğrenci/ler bir ders veya etkinlikten geç bırakıldıkları için derse geç kalmışlarsa, ilgili öğretmenden “derse 
kabul kâğıdı” alarak derse girerler.  
Ancak geç kalmayı alışkanlık haline girmiş öğrencilerimiz ilk derse alınmazlar. 
 
Devam, devamsızlığın izlenmesi ve izin verme   
Okulöncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre, 
(1) Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında çocukların devamsızlıkları, e-Okul sistemine işlenir ve 
öğretmenler ile yöneticiler tarafından takip edilir. 
(2) Okul öncesi eğitim kurumlarında; 
a) Kayıtları yapılan çocukların kuruma günlük eğitimi aksatmayacak şekilde devam etmelerinin 
sağlanması esastır. Ancak özel eğitim gerektiren çocukların sosyal uyum ve gelişim özelliğine göre günlük 
devam sürelerinde esneklik sağlanır. 
b) Özürsüz olarak aralıksız 10 gün okula devam etmeyen çocuğun velisi okul müdürlüğünce yazı ile 
uyarılır.  
(3) İlköğretim kurumlarında öğrencilerin okula devamları zorunludur. 
a) İlköğretim kurumlarına kaydedilen mecburi ilköğretim çağındaki öğrencilerin velileri ile okul yönetimleri, 
il/ilçe millî eğitim müdürlükleri, maarif müfettişleri, muhtarlar ve mülki amirler 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim 
Kanununun ilgili hükümleri gereğince çocukların okula devamını sağlamakla yükümlüdürler. 
b) Normal ve ikili öğretim yapılan okullarda ilk derse girdiği hâlde sonraki bir veya daha fazla derse 
özürsüz olarak girmeyen öğrencinin durumu velisine ivedilikle bildirilir ve devamsızlığı yarım gün sayılır. 
c) Öğrencilerin devamsızlıkları, e-Okul sistemi üzerinden okul yönetimlerince sürekli takip edilir. 
ç) Yurt dışına giden öğrencilerin yurt dışı adresi, okul yönetimince e-Okul sistemine işlenir. Bakanlıkça yurt 
dışındaki okullara devamlarının sağlanmasıyla ilgili tedbirler alınır. Bu durumdaki veya yurt dışında adresi 
tespit edilemeyen öğrencilerin kayıtları, yaşları öğrenim çağı dışına çıkıncaya kadar e-Okul sisteminde 
pasif hâle getirilir. 
d) Öğrencinin geçerli mazereti ve velinin başvurusu üzerine okul yönetimi tarafından bir öğretim yılı 
içerisinde 15 güne kadar izin verilebilir. 
(4) Bulaşıcı bir hastalık nedeniyle okula devam edemeyen çocuklar, sakınca olmadığına ilişkin sağlık 
kuruluşlarından alınacak rapor ile kuruma devam edebilirler. 
Okula düzenli olarak devam etmelerinin gerektiğini ve devamsızlık durumunda aşağıdaki maddelerin 
uygulanacağını bilirler.  
- Mazereti nedeniyle okula gelemeyen öğrencinin velisi durumu okul müdürüne yazılı olarak bildirir.  
- İki veya daha fazla devamsızlığı olan öğrenci, 3 gün içinde velisinden özür dilekçesi getirir.  
- Devamsızlığı üst üste 2 günü aşan öğrenci, doktor raporunu veya veli mazeret yazısını okul idaresine 
verir.  
- Öğrenci, velisinden izin kâğıdı getirmeden okuldan ayrılamaz. Sekretarya, zorunlu haller dışında veliyi 
aramak zorunda bırakılamaz. 
-  Yazılı sınav günü okula gelmeyen öğrencinin tekrar sınava girebilmesi için raporunun olması gerekir. 
Getirilen belge sınavı yapan öğretmene verilir, öğretmen belgeyi müdüriyete teslim eder, öğrenci bu 
şekilde tekrar sınava alınır. 
- Okulda hastalanan öğrenciyi ders öğretmeni idareye bildirir, idare durumu öğrencinin velisine haber verir. 
- Okulumuzda yönetmelikler gereği ilaç bulundurulmamakta ve her hangi bir ilacı verme yetkimiz 
olmamaktadır. Bu sebeple öğrencimizin kullanması gereken bir ilaç olması durumunda velinin; ilacın adını, 
verilme zamanını ve dozajını belirten bir dilekçe göndermesi gerekmektedir.  
 
B- EV GÖREVLERİ 

Okul politikamıza göre ev ödevleri, öğrenmeyi destekleyici çalışmalar şeklinde olmalıdır. Ev 
ödevleri; günlük, haftalık veya daha uzun bir süreye yayılan (proje çalışmaları vb) şekillerde de 
olabilmektedir.Öğrenciler ödevlerini öğrenmekle, zamanında yapmakla ve ilgili öğretmene zamanında 
teslim etmekle yükümlüdürler. Okulumuzda velilerimiz ve öğrencilerimiz okula gelmedikleri günden de 
sorumlu olduklarını bilirler. Okula gelmeyen öğrencilerin velileri ödevlerini okul sekretaryasından (okul 



 
 

öğretmenleri kurumdan ayrılmadan) sorup öğrenmeli, araç ve gereçlerini okula gelerek teslim almaları 
gerekmektedir.  

Ayrıca iki haftada bir ödevlerini yapmayan öğrencilerin ailelerine telefon görüşmesi ile haber verilir.  
 
C-ARKADAŞ İLİŞKİLERİ 

Okulumuzda öğrencilerimizin arkadaşlarına sözlü ve fiziksel olarak rahatsızlık vermemeleri, dersi 
bozan davranışlarda bulunmamaları, okulumuzun, arkadaşlarının ve öğretmenlerinin eşyalarını 
korumaları, temiz ve düzenli tutmaları istenir ve beklenir. Sınıflarda top ve benzeri malzemelerle 
oynamaları,  kendi ve arkadaşları için tehlikeli olabilecek eylemlerde bulunmaları yasaktır. Öğrencilerimiz 
ve velilerimiz kasıtlı olarak veya dikkatsizlik sonucu zarar verdikleri okul veya arkadaşlarının eşyalarının 
onarımından ya da hasarının ödenmesinden sorumlu olacaklarını bilirler.  

 
D-İNGİLİZCE DERSLERİ 

Öğrencilerimizin dile hâkim olmalarını sağlamak amacıyla günlük konuşmaya ağırlık verilir, dört 
temel dil becerisinin (dinleme- konuşma- okuma- yazma) gelişmesi hedeflenir. Öğrencilerimizin ders araç 
gereçlerini her ders yanlarında bulundurmaları, ödevleri zamanında ve eksiksiz yapmaları, işlenen 
konuları düzenli olarak tekrarlamaları, sorumluluk almaya istekli olmaları, hata yapmaktan çekinmeden 
soru sorma ve sorulan sorulara yanıt verme cesareti taşımaları beklenir. Öğrencilerimizin, İngilizce 
derslerde öğretmenleriyle ve arkadaşlarıyla İngilizce konuşmaları istenir ve beklenir. Ayrıca dil öğrenmenin 
önemi aile tarafından da öğrenciye açıklanır. Okulumuzda 1, 2, 3 ve 4. sınıflarımızda portfolyo sunumu ve 
2, 3 ve 4. sınıflarımızda İngilizce drama, 5, 6 ve 7. Sınıflarımızda ise portfolyo sunum günleri yapılır. 
 
E- ALMANCA DERSLERİ 

Öğrencilerimizin dile hâkim olmalarını sağlamak amacıyla günlük konuşmaya ağırlık verilir, dört 
temel dil becerisinin (dinleme- konuşma- okuma- yazma) gelişmesi hedeflenir. Öğrencilerimizin ders araç 
gereçlerini her ders yanlarında bulundurmaları, haftalık ödevleri zamanında ve eksiksiz yapmaları, işlenen 
konuları düzenli olarak tekrarlamaları, sorumluluk almaya istekli olmaları, hata yapmaktan çekinmeden 
soru sorma ve sorulan sorulara yanıt verme cesareti taşımaları beklenir. 5 ve 6. Sınıflarımızda portfolyo 
sunum günleri yapılır. 
 
F- ÜNİFORMA KURALLARI 

Tüm öğrenciler veliler tarafından toplantıda alınan karara bağlı olarak, okula okul üniforması ile 
gelmek zorundadırlar. Beden Eğitimi dersinin olduğu günlerde, okula beden eğitimi forması ile gelirler. 
Spor Kulübüne katılan öğrenciler, kulüp saatine kadar okul forması ile derslere katılır, törenden sonra 
beden eğitimi formasını giyerler. Okul jilemizi sadece anasınıfı, 1 ve 2. Sınıf kız öğrencilerimiz giymektedir. 
 
İLKOKUL 
KIZ ÖĞRENCİLER                     ERKEK ÖĞRENCİLER BEDEN EĞİTİMİ KIYAFETİ 
Okul Hırkası            Okul Hırkası   Eşofman Takımı 
Süveter            Süveter   Okul T-shirt kısa kollu 
Okul Eteği, Jilesi veya Pantolonu         Okul Pantolonu  Okul T-shirt uzun kollu 
Lacoste Uzun Kollu                Lacoste Uzun Kollu  Spor ayakkabı 
Lacoste Kısa Kollu          Lacoste Kısa Kollu  (Beden Eğitimi dersin de giyil- 
Brove                 Brove               mek üzere poşet içinde getirilir)             
 
ORTAOKUL 
KIZ ÖĞRENCİLER                     ERKEK ÖĞRENCİLER BEDEN EĞİTİMİ KIYAFETİ 
Okul Kanguru Sweatshirt     Okul Kanguru Sweatshirt        Eşofman Takımı 
Yelek            Yelek    Okul T-shirt kısa kollu 
Okul Eteği, Pantolonu           Okul Pantalonu  Okul T-shirt uzun kollu  
Lacoste Uzun Kollu                Lacoste Uzun Kollu  Spor ayakkabı 
Lacoste Kısa Kollu          Lacoste Kısa Kollu  (Beden Eğitimi dersin de giyil- 
Brove                 Brove               mek üzere poşet içinde getirilir)             
 

Öğrencilerimizin kullanacağı tüm lacoste, hırka ve süveterlerde okul arması olmalı, sadece kırmızı, 
beyaz ve lacivert renkte çorap ve ayakkabı giyebilirler. 
Kız öğrencilerin saçları tamamen toplu veya önlerine düşmeyecek şekilde geriye doğru taranmış 
olmalıdır. Tırnak cilası sürmek, makyaj yapmak ve saç boyamak kesinlikle yasaktır. 
Erkek öğrencilerin saçları gözlerini kapatmayacak şekilde kesilmiş ve gömlek yakasına değmeyecek 
kadar kısa yada toplanmış olmalıdır. Belirtilmiş üniforma ve beden eğitimi kıyafeti dışında hiçbir kıyafete 



 
 

izin verilmemektedir. Bu sorunu ortadan kaldırabilmek için velilerimizin de kararıyla Pazartesi günleri 
serbest kıyafet uygulanmaktadır.  Okulda bulunduğu sürece tüm öğrencilerin (teneffüsler de dâhil olarak) 
üniformaya tam uygun giyinmiş olmaları zorunludur.  
 
ÜNİFORMA KURALLARININ İHLALİ 

Öğrencilerin üniforma kurallarına uygun giyinip giyinmediğinin kontrolü her hafta (farklı günlerde) 
görevli baş nöbetçi öğretmen ve idareden bir temsilci tarafından yapılmaktadır. Üniforma dışı giyinmiş 
öğrencilerin isimleri alınarak okul müdürüne iletilir.  

Eğer üniforma dışı giyinme durumu tekrar ediyorsa, doğru üniformayı getirmek ve sorunun 
sebebini görüşmek üzere veliler okula çağırılacak ve idareyle toplantı yapacaklardır. Beden Eğitimi ders 
günlerinde okulun Beden Eğitimi kıyafeti dışında giysi giymiş öğrenciler, Beden Eğitimi ve Spor dersine 
alınmazlar. Sene sonunda sahibi tarafından alınmayan giysiler, takılar ve benzeri eşyalar bir hayır 
kurumuna verilir. 
G- YEMEKHANE 

- Okulumuzda kantin bulunmamaktadır. 
- Okulumuzda süt ve meyve saati sizlere gönderilen liste ile uygulanmaktadır. 
- Bunlar dışında sınıflarda yiyecek ve içecek bulundurulamaz.  
- Ders sırasında sınıfta hiçbir şey yiyemezler, içemezler ve sakız çiğneyemezler.  
- Yemekhanede bulunan öğrencilerimiz, yemekhanede saygılı ve yemek yeme kurallarına uygun 

davranırlar. 
H- CEP TELEFONU/ OYUNCAK/ELEKTRONİK EŞYA VB. 

- Öğrencilerimizin okulumuza cep telefonu, i-pod vb. eşyaları getirmemeleri istenir. Ancak bazı 
sebeplerden dolayı cep telefonu getiren öğrenciler telefonlarını kapatarak okul müdürlüklerine 
bırakırlar. Öğrencilerimizin cep telefonlarını dersliklere çıkarmaları halinde veli ile görüşülerek 
yaptırımlar uygulanır. 

- Öğrencilerimiz okula oyuncak, elektronik vb. eşyalar getiremezler. Getirilmesi halinde bu eşyalar 
öğrenciye değil, velisine teslim edilir. 

I-BAYRAK TÖRENİ/ MİLLİ BAYRAMLAR 
- Öğrencilerimiz ve velilerimiz çok önemli sağlık sorunları olmadıkça özel günleri tatil günleri olarak 

düşünmez ve törenlerimize coşku ve istekle katılırlar. 
- Törenlerde saygılı ve uygun davranırlar, öğrencilerimiz tören alanında cep telefonlarını yanlarında 

bulunduramazlar. 
J-OKUL GEZİLERİ 
           -Öğrencilerimizin bilgi görgü ve iletişim becerilerini artırmak amacı ile yapılan okul gezilerimizde 
duyuruların mutlaka imzalanarak sınıf öğretmenine teslim edilmesi gerekmektedir. Gezi izinleri eğitim 
öğretim yılı başında toplu olarak alınır. Aylık gezilerde ise bilgilendirme maili atılır. 
           -Öğrenci okul gezilerinde okulunu temsil ettiğinin bilinci ile hareket eder. 
K- OKUL VE DERS ORTAMINI BOZAN DAVRANIŞLAR 

Eğitim-Öğretim yılı başında okul İdaresi ve öğretmenleri öğrencilerle birlikte El Kitapçığının 
üzerinden birlikte geçerler; ayrıca velilerimize e mail gönderilerek bilgilendirme yapılır. Yıl boyunca 
öğrencilerin burada belirtilen okul ve sınıf kurallarına uygun davranışlar sergilemeleri beklenir. 

Öğrencilerde olumsuz davranışları en aza indirerek uygun eğitim-öğretim ortamı hazırlamak 
amacıyla,  “MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirlenen Öğrenci 
Davranışlarını Değerlendirme kuralları uygulanmaktadır. 

- Teneffüs, öğrencinin kişisel ihtiyaçlarını karşılamak ve bir sonraki derse hazırlanmak için kullandığı 
bir zamandır. Dersten çıkış zili çaldıktan sonra, öğretmen öğrencileri sınıfta tutamaz. Ancak uygun 
görülürse blok ders yapılabilir. 

- Teneffüslerden sonra derse giriş için iki zil çalmaktadır:  
1. zil öğrenci zili, 2. zil öğretmen zili olup, dersin başladığını gösterir. Bu nedenle 2. zil çaldığında tüm 

öğrencilerin sınıfta hazır olması gerekmektedir.  
2. zil çaldığında sınıfta bulunmayan öğrenciler müdüriyetten geç kâğıdı alarak sınıfa girer. 

 
Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu 
MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre okulumuzda 5, 6, 7. ve 8. 

sınıf öğrencilerinin olumsuz davranışlarını en aza indirme ve olumlu davranışlarını ödüllendirme 
çalışmaları Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu tarafından yürütülmektedir. 

Tüm öğrenciler, veliler ve öğretmenler okul kuralları el kitapçığını okumakla ve içerdiği kuralları 
bilmekle yükümlüdür. 

Öğrenci Adı Soyadı:       Veli Adı Soyadı: 
İmzası:                   İmzası: 


