FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK ORTAOKULU
DAVRANIŞ YÖNETİMİ PROGRAMI
ÖDÜLLENDİRME
Öğrencilerimiz, katıldıkları bilim, sanat, spor, kültür ve çevre çalışmalarında ilgili bölümler tarafından sertifika ile
onurlandırılmaktadır.
BEKLENEN DAVRANIŞLAR
DAVRANIŞ YÖNETİMİ PROGRAMI
YAPTIRIM AŞAMALARI
1) OKUL TOPLUMUNA VE ÇEVREYE SAYGI GÖSTERİLMELİDİR.
Okul yaşamında kullanılan mekânlar ( derslikler, kat koridorları, merdivenler, uygulamalı
derslerin atölyeleri, spor salonu ve spor alanları, laboratuvarlar, dil derslikleri, amfiler,
tuvaletler, yemekhane) temiz ve düzenli tutulur. Gün bitiminde ders malzemeleri ve kişisel
eşyalar dersliklerde ve sıralarda bırakılmaz. Okulda bırakılacak ders malzemeleri kişisel
dolaplara kaldırılır.
Okul toplumuyla kurulan iletişimde( yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler ve diğer
çalışanlar) saygılı ve ölçülü davranılır.
Kütüphanede “Kütüphane Kullanım Kuralları”na uyulur.
Okulun karşıladığı ve ortak kullanıma sunduğu her türlü eşyaya zarar verilmez.
İncitici, küçük düşürücü, zarar verici, rahatsız edici söz ve davranışlardan uzak durulur.
2)

SAĞLIKLI ÖĞRENME ORTAMININ OLUŞTURULABİLMESİ İÇİN SINIF KURALLARINA
UYULMALIDIR.
Ders öncesi çalışma hazırlığı yapılır, gereken materyaller, öğretmen derse gelmeden
hazırlanır.
Ders sırasında kişilerin öğrenme hakkını engelleyecek, güçleştirecek davranışlarda
bulunulamaz.
Tüm öğrenciler okulumuzun zaman yönetimi ile ilgili belirlediği kurallara uymakla
yükümlüdür.
Başkalarına ait eşyalara zarar verilmez ve başkalarının eşyası izinsiz kullanılmaz.
Belirlenmiş kuralları olan mekânların (kütüphane, laboratuvar, yemekhane, kantin, servis
aracı vb.) kurallarına uyulur.

1.MEKTUP
Öğrenciye, kendini farklı bir şekilde
ifade edebileceği bir iletişim kanalı
açarak, yaptığı davranış üzerinde
düşünmeye teşvik etmektir.
Öğrenciden mektup içeriğinde,
yaşanılan süreci kendi açısından
anlatması, davranış ile ilgili ne
düşündüğü, yaşanılan süreç ile
ilgili nasıl hissettiği ve bu
davranışının düzeltilebilmesi için
çözüm önerisine yer verilmesi
beklenmektedir.

2.UYARI FORMU
Aynı davranışın tekrarı
durumunda, öğrenci öğretmeni ile
birlikte davranışın tekrar etmemesi
için bir kez daha düşünmeye teşvik
edilir ve uyarı formu imzalanır.

3) ÖLÇME DEĞERLENDİRMENİN SAĞLIKLI YÜRÜTÜLEBİLMESİ İÇİN SINAV YÖNERGESİNE
UYULMALIDIR.
Sınav yönergesi Ek-1 de verilmiştir.
4) DERS DIŞI ETKİNLİKLERDE OKUL KÜLTÜRÜNE UYGUN DAVRANILMALIDIR.
Gezi sırasında;
Okulu ve arkadaşları zor durumda bırakacak her türlü davranıştan uzak durulur.
Törenlerde;
Çevreyi rahatsız edecek ve dikkati dağıtacak davranışlarda bulunulmaz. Verilen komutlar
zamanında uygulanır.
Etkinlik Alanlarında;
Belirlenen veya yönlendirilen yere sırayla ve sessizce oturulur.
Etkinlik sessiz bir şekilde izlenir, görgü kuralları çerçevesinde ve izin alarak soru sorulur.
Etkinlik alanındaki eşyalara ( koltuk, sandalye, mikrofon vb. ) zarar verilmez, eşyalar, amacına
uygun kullanılır.
Etkinlik sonunda bulunulan salondan düzenli bir şekilde çıkılır.
5) DİJİTAL ARAÇ GEREÇLERİN OKUL İÇİ KULLANIM KURALLARINA UYULMALIDIR.
Akıllı saat, tablet vb. cihazlar okula getirilmez.
Öğrencilerin okul - kampüs alanı içerisinde cep telefonu kullanımına izin verilmez.
Sınıf içerisindeki etkileşimli ekranlar öğretmen izni olmadan kullanılamaz.
Öğretmen bilgisayarları öğretmen izni olmadan kullanılamaz.
6) GÜVENLİK RİSKİ OLUŞTURABİLECEK ARAÇ GEREÇLER OKULA GETİRİLMEMELİDİR.
Çakı, bıçak gibi organlara zarar verici, kesici, yaralayıcı, öldürücü aletler; kibrit,
çakmak, koku bombası vb. yanıcı, patlayıcı maddeler,
Alkol veya bağımlılık yapan maddeler,
Maddi değeri yüksek olan eşyalar, okula getirilemez.

3. DAVRANIŞ SÖZLEŞMESİ
Önleyici faaliyetlere rağmen
davranışın tekrarı durumunda,
velimiz okula davet edilir, düzey
müdür yardımcısı, veli ve öğrenci
ile davranış tekrar gözden
geçirilerek, uygulanacak
yaptırımlar konusunda
bilgilendirilir, davranış sözleşmesi
formu imzalanır.

4. ÖĞRENCİ DAVRANIŞ
DEĞERLENDİRME KURULU
(ÖDDK)
Aynı davranışın tekrarı
durumunda, konu Öğrenci
Davranış Değerlendirme
Kuruluna dilekçe ile yönlendirilir.

