2016 – 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
ÖZEL TARKMANÇAS ERMENİ
İLKOKULU VE ORTAOKULU
VELİ - ÖĞRENCİ
EL KİTAPÇIĞI

Sayın Veliler, Sevgili Öğrenciler
Yeni bir eğitim-öğretim yılını daha sizlerle birlikte karşılayacak olmanın mutluluk ve
heyecanını yaşarken verimli ve sağlıklı bir okul ortamını oluşturabilmek amacı ile önemli
olduğunu düşündüğümüz bilgileri sizlerle paylaşmak istiyor, kitapçığın sene boyunca siz veli
ve öğrencilerimize kılavuzluk edeceğine inanıyoruz. Desteğiniz için teşekkür ederiz.
ÖZEL TARKMANÇAS ERMENİ ORTAOKULUNDA BİR GÜN
Ortaokul öğrencileri için ilk ders; saat 8.30’da başlar. Gün içerisinde öğleden önce 5
(beş) , öğleden sonra 4 (dört) saat olmak üzere 40’ar dakikalık toplam 9 (dokuz) saat ders
görürler.12.30 ile 13:05 arası öğrencilerimiz için yemek ve dinlenme teneffüsüdür. 15.50’de
çalan zille birlikte okulumuzda bir eğitim günü tamamlanmış olur.
İlkokul öğrencileri için ilk ders; saat 8.45’te başlar. Gün içerisinde öğleden önce 4
(dört) , öğleden sonra 4 (dört) saat olmak üzere 40’ar dakikalık toplam 8 (sekiz) saat ders
görürler.12.00 ile 12:40 arası öğrencilerimiz için yemek ve dinlenme teneffüsüdür. 15.45’te
çalan zille birlikte okulumuzda bir eğitim günü tamamlanmış olur.
GENEL OKUL KURALLARIMIZ


KILIK-KIYAFET

Öğrencilerimiz T.C Milli Eğitim Bakanlığı’nın kılık-kıyafet yönetmeliğine bağlı
olarak okulumuzun belirlemiş olduğu kıyafetleri giyeceklerdir.
KIZ ÖĞRENCİLER
-

Ekoseli etek veya şort-etek (etek boyu kısa olmamalıdır)
Mevsime göre uzun veya kısa kollu armalı beyaz t-shirt
Armalı düz lacivert hırka
Armalı düz lacivert süveter
Okul eşofmanı (üst-alt ve iç tişörtü ile birlikte)

ERKEK ÖĞRENCİLER
-

Gri pantolon
Beyaz uzun kollu sweat shirt ve/veya armalı beyaz t-shirt
Armalı düz lacivert hırka
Armalı düz lacivert süveter
Okul eşofmanı (üst-alt ve iç tişörtü ile birlikte)
Not: Öğrenci kıyafetleri, Kurtuluş Bozkurt Caddesi FulAs Mağazasından (Kuvayı
Milliye İlköğretim Okulu karşısı) temin edilebilir. Okul eşofmanları ile armalı
beyaz t-shirtler ise okuldan temin edilecektir.

Önemli Hatırlatma:


Hava koşullarına bağlı olarak ;
19 Eylül - 31 Ekim ile
02 Mayıs - 09 Haziran tarihleri arasında kısa kollu, armalı beyaz tişörtler
giyilecektir.

Ortaokul öğrencilerimiz Perşembe hariç diğer günler okul eşofmanları ile;
Perşembe günü ise okul forması giyerek okula geleceklerdir.
Sınıf öğretmenleri tarafından yapılacak olan kılık-kıyafet kontrolünde kız ve erkek
öğrencilerde ziynet eşyası niteliğinde değerli aksesuarların (altın-gümüş vb.)
kullanılmamasına özellikle dikkat edilecektir. Uyarılara rağmen bu tür eşyalarla okula
gelmeye devam eden öğrencilerin eşyaları sınıf öğretmeni tarafından sene sonuna kadar
saklanacak ve velisine haber verilerek iade edilecektir.
Erkek öğrenciler gömlek yakasını geçmeyecek şekilde favorisiz kısa saç ve kısa
tırnak,
Kız öğrenciler ise makyajsız olarak(göz kalemi, rimel, parlatıcı ruj vb.) toplu-boyasız
saç ve ojesiz kısa tırnak ile gereken öz bakım gereksinimlerini karşılamış olarak okula
geleceklerdir.


CEP TELEFONU ve ELEKTRONİK EŞYA KULLANIMI

Okul sınırları içinde cep telefonu kullanımı yasaktır. Sadece 5-6-7-8.sınıf
öğrencilerimiz telefonlarını sabah ilk ders zilinden önce sınıf öğretmenlerine teslim
ederler, gün sonunda geri alırlar.
Mp3 çalar, Ipod, PSP gibi elektronik cihazların da aynı şekilde okul içinde kullanımı
yasaktır.5-6-7-8.sınıf öğrencileri bu cihazları yanlarında getirdikleri takdirde sabah ilk
ders zilinden önce öğretmene teslim ederler.
Fotoğraf makinesi, video kamera gibi elektronik aletler ders ve ödev amaçlı dahi olsa
öğretmenin haberi ve izni olmaksızın kullanılamaz. Okul sınırları içinde yapılan
etkinlikler sırasında veya gezilerde çekilen fotoğrafların izin alınmaksızın internet
ortamında paylaşımı yasaktır. Bu tür paylaşımlar sadece okul idaresi tarafından
yapılabilir.


DEVAM-DEVAMSIZLIK-İZİN
Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği gereğince; İlköğretim

öğrencilerinin okula devamları zorunludur(MEB İlköğretim Yönetmeliği mad. 27) .
Özürsüz devamsızlığı ardarda 10 ( on ) günü aşan öğrenci notları ne olursa olsun
başarısız sayılır. Özürlü ve özürsüz devamsızlığın toplamı 45 ( kırk beş ) günü aşamaz. Tüm
devamsızlık durumlarında okulun bilgilendirilmesi gerekmekte, belgelendirilmesi ise
önerilmektedir. 1 ( bir ) veya 2 ( iki ) günlük devamsızlık veli tarafından imzalanacak

mazeret kâğıdı ile veya rapor ile; 2 ( iki ) günden fazla veya sınav gününde yapılan
devamsızlık ise mutlaka rapor 5 ( beş ) gün içinde belgelenmelidir. Mazeret kâğıdı müdür
yardımcısına, raporlar ise okul sekreterliğine teslim edilmelidir.
Girilemeyen sınavın notunun 0 ( sıfır ) olmaması için raporların resmi veya özel tam
teşekküllü hastanelerden ya da aile hekimliğinden alınmış olması zorunludur. Zorunlu
olmadıkça özel doktordan alınan raporlar geçerli sayılmayacaktır.
Özürsüz veya izinsiz olarak devamsızlığı veya sabah gecikmelerini alışkanlık haline
getiren öğrenci ilk derse kabul edilmeyip yarım gün devamsız kabul edilir. Mazeretli geç
kalınması halinde ise okul idaresi tarafından onaylanacak mazeret kâğıdı ile ders kabul
edilecektir.
Öğrenci herhangi bir sebepten okula gelemeyecek ise velisi tarafından sabah saat
09.30’a kadar (212) 261-77-51 numaralı telefondan okul idaresini mutlaka bilgilendirmelidir.
Öğrencilerin mazeretli veya mazeretsiz, tek başına ya da velisi ile (birlikte dahi olsa)
idareden izin almaksızın okuldan ayrılması ise kesinlikle yasaktır.


SINAVLAR
Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği gereğince;

Öğrencilerimizin okul bünyesinde yapılan tüm ders, uygulama ve değerlendirmelere
(sınavlara) girmeleri zorunludur. Sınava girmeyen/giremeyen, proje ödevini zamanında teslim
etmeyen/edemeyen öğrencilerin özürlerinin velileri tarafından belgelenmesi ve müdür
yardımcısına onaylattırılması gerekmektedir.
Özürsüz olarak sınava katılmayan, ödev veya projesini zamanında teslim etmeyen ve
sınavlarda kopya çeken veya kopya çekmeye teşebbüs eden öğrenci sıfır(0) puanla
değerlendirilir, bu durum okul yönetimine yazılı olarak bildirilir.
Okul bünyesinde yapılacak sınavların tarihleri sene başında dönemsel olarak
belirlenir. Sınav takvimini ve duyuruları okulumuz web sitesinden görebilirsiniz. Öğrencinin
girmiş olduğu sınavlardan aldığı puanı e – okul veli bilgilendirme sisteminden takip
edebilirsiniz.


GÜNLÜK ÖDEVLER VE PROJE ÇALIŞMALARI

Okulumuzdaki eğitim ve öğretim çalışmaları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlemiş
olduğu yasal mevzuata ve buna bağlı olarak hazırlanan kurum yönetmeliği çerçevesinde
yapılmaktadır.
Ödevler, öğrenilenlerin kalıcılığını sağlamada ve edinilen bilgileri pekiştirip geliştirmede
çok önemli bir etkendir. Öğrencilerin hedeflenen kazanımlara ne ölçüde ulaştığını ölçmek
amacı ile değerlendirme yapılır. Öğrenci başarısı; sınavlar, projeler ile birlikte ders ve
etkinliklere katılımlarından alınan puanlara göre değerlendirilir. Proje çalışmaları bireyi

inceleme-araştırmaya motive ederken aynı zamanda problem çözme, yaratıcılık, bağımsız ve
grupla iş birliği yapabilme becerilerini kazandırır, destekler.
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİMİZE YÖNELİK
Her ay başı yenilenen “ödev takip çizelgesi” uyarınca, çizelgenin asıldığı günden itibaren
bir öğrencinin en az üç ödev eksiği tespit edildiğinde aynı gün içerisinde velisi telefon ile
haberdar edilir ve ertesi gün 16:00 – 17:30 saatleri arasında nöbetçi öğretmen gözetiminde
ödevlerini tamamlamakla sorumlu olacaktır. Öğrencinin evine ulaşımı velisi tarafından
sağlanacaktır. Öğrencinin tekrar üç ödev eksiği tespit edildiğinde aynı süreç tekrarlanır.
Sürecin üçüncü tekrarı halinde bu durum Davranış Değerlendirme Kurulu’nda değerlendirilir.
Öğrencilerimiz bir eğitim yılı için bir (1) proje ödevi hazırlar. Bunun haricinde ise derse
giren öğretmenlerin belirleyeceği diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. Sınav ve
öğrencinin performansına yönelik çalışmalar yüz (100) puan üzerinden değerlendirilir, beşlik
(5) sisteme göre nota çevrilerek karneye işlenir.
Puan

Not

85-100
70-84
55-69
45-54
0-44

5
4
3
2
1

Puanların Not Değeri
Derece
Pekiyi
İyi
Orta
Geçer
Başarısız

Öğretmenler sınavların yapıldığı tarihi takip eden on beş gün (15) içinde sonuçları e-okul
sistemine kaydederler.
Derslerindeki genel performans ve katılımları ile başarı gösteren, dönem puanlarının
ağırlıklı ortalaması 70,00’ten düşük olmayan öğrencilerden;
70,00 – 84,99 puan aralığındakiler TEŞEKKÜR BELGESİ,
85,00 puan ve üzerinde olan öğrenciler TAKDİR BELGESİ ile ödüllendirilir.
Dönem içerisinde Davranış Değerlendirme Kurulu tarafından kınama cezası verilen
öğrenci geçerli puan aralığında olsa dahi bu belgeleri alma hakkını kaybedecektir.


ETÜT ÇALIŞMALARI

Özel Tarkmanças Ermeni Ortaokulu olarak öncelikli hedefimiz öğrencilerimizin
yeterli bilişsel becerileri edinmelerini sağlamaktır. Bu yıl da devam edilecek etüt programımız
ile öğrencilerimiz derslerini destekleyici ve pekiştirici çalışmalar ile aynı zamanda uygulama
yapma fırsatı bulacaklardır. Haftada toplam 3 saat yapılacak olan çalışmalara işlenecek
derslere öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda okul idaresi tarafından karar verilmiştir.



SOSYAL KULÜPLER VE ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Öğrencilerimizin okul saatleri içerisinde derslerden bağımsız olarak hem keyif alabilecekleri hem de kendi içlerinde somut hedefleri bulunan kulüp ve atölyelere etkin
katılımlarını sağlamak amacı ile bu yıl geçen senelerden daha farklı bir uygulama yapmayı
planladık. Buna göre; ortaokul öğrencileri (5-6-7-8.sınıflar) aşağıda danışman öğretmenleri ve
isimleri yazılı olan kulüp ve atölyelere kendi tercih sıralamalarına ve ilgili kulübün kontenjan
sayılarına göre yönlendirileceklerdir.
Grafik Tasarım ( Liza Çolakoğlu )
Müzik ( Serda Kebapçı )
Basın-Yayın ( Dilay Aydın )
Görsel Sanatlar ( Firdevs Kaplan )
Sosyal Dayanışma ( Aylin Altıntopuz )
İngilizce ( Siruhi Ohanoğlu - Diruhi Berin )
Akıl Oyunları ( Lorin Akşahin- Mari Saruhanyan )
Fotoğrafçılık ( Suzan Işık )
Fen ve Teknoloji ( Bianka Boyacıoğlu - Murat Maraş )
Yüzme ( Nuray Soylu )
Lego ( Arman Köse )
Satranç ( Sarven Çakmak )
Okulun ilk haftası “Kulüp Seçim Formu” öğrencilere dağıtılacak olup seçim yapmaları
sağlanacaktır. 26 Eylül itibari ile de kulüp ve atölye çalışmalarına başlanacaktır.


ÖĞRETMEN-VELİ GÖRÜŞMELERİ

Eğitim-öğretim sürecinin kalitesi ve verimliliğinde okul-aile işbirliğinin, düzenli
iletişiminin önemi çok büyüktür. Öğrencilerimiz ve okulla ilgili paylaşmak ve danışmak
istedikleriniz hakkında gereken bilgiyi almak için bizlerle iletişim halinde olmaya özen
gösteriniz.
Her ders yılı başında tüm sınıflar için veli bilgilendirme ve tanışma toplantısı
yapılmaktadır. Bunun yanı sıra Okul Müdürlüğümüzce belirlenen ve internet sitemizde
duyurulacak olan öğretmen-veli görüşme programı çerçevesine bağlı olarak dilediğiniz
öğretmenle görüşebilirsiniz. Sizlere daha sağlıklı bilgi aktarımı yapabilmek ve çocuğunuza
özel paylaşımlarda bulunabilmek adına görüşme taleplerinizi, iki gün öncesinden okul
idaresine bildirmeniz ve randevu almanız gerekmektedir.


ULAŞIM ve SERVİS ARAÇLARI

Okulumuz öğrencilerinin ulaşım hizmeti Gürsel Turizm Şirketi’ne bağlı araçlar ile
sağlanmaktadır. Öğrencilerimizin haklarını, güvenliklerini korumak ve düzeni sağlamak
amacıyla Gürsel Turizm ve Özel Tarkmanças Ermeni İlköğretim Okulu’nun ortak anlayışı
çerçevesinde oluşturulan bir takım kurallar aşağıda belirtilmiştir. Buna göre;
Velilerimiz;



Öğrenci servisi ile ilgili kural ve düzenlemeleri bilmelidirler.
Çocuklarını kurallara ve düzenlemelere uymaları konusunda desteklemelidirler.









Çocuklarının kuralları ve düzenlemeleri anlamasına yardımcı olmalıdırlar.
Çocuklarının hareketlerinden sorumlu olduklarının bilincinde olmalıdırlar.
Çocuklarının davranışlarını olumlu şekilde geliştirmeye etki etmelidirler.
Çocuklarının güvenli yolculuk bilgilerini geliştirmelidirler.
Çocuklarının araca binerken ve indikten sonra yetişkinle dahi olsa karşıya geçme
bilgilerini pekiştirmelidirler.
Çocuklarının diğer yolcuların haklarına ve güvenliklerine saygı duymaları gerektiği
bilgisini pekiştirmelidirler.
Sürücü veya yolcu konumunda oldukları sürelerde çocukları için rol modeli
olduklarını dikkate alarak davranmaları gerektiğini bilmelidirler.

Öğrencilerimiz servis sürücüsünün ve servis hostesinin gözetimi altında olduğundan
sürücünün ve hostesin talimatlarına uymak durumundadırlar. Öğrenciler durağa ya da servisin
kendisini alacağı bekleme yerine servis saatinden 5 (beş) dakika önce gelmelidir. Ana sınıfı
ve ilköğretim okulu öğrencilerinin servisten inişi sırasında velisinin karşılaması gereklidir.













Kaldırımda aracın duracağı yerden güvenli bir mesafede (3-5 adım) geride
beklemelidir.
Aynı noktadan birden fazla öğrenci araca binecekse düzgün bir sıra halinde
beklemelidirler.
Araca biner binmez önceden belirlenmiş veya boş bir yere oturmalı ve emniyet
kemerini takmalıdırlar.
Aracın koridor ve çıkışlarını eşyalarını koyarak kapatmamalıdırlar.
Sınıftaki davranış şekillerini serviste de göstermeli, sürücüye, hostese ve arkadaşlarına
saygılı davranmalı, kaba ve küfürlü konuşmamalı, diğer yolcuların haklarına ve
güvenliğine saygı göstermelidirler.
Aracın içinden dışarıya, dışarıdan içeriye ve içerde birbirlerine bir şey atmamalı;
ellerini, kollarını, başlarını veya vücudunun başka bir kısmını camdan
çıkarmamalıdırlar.
Yanlarında sivri uçlu, kesici ve tehlikeli eşyalar getirmemelidirler.
Soluk borusunun tıkanmasına bağlı yaşamsal risk içermesi nedeniyle araç seyir
halindeyken herhangi bir şey yiyip içmemeli, sakız çiğnememelidirler.
Belirlenmiş duraklar haricinde inip-binmemelidirler.
Araç tamamen durmadan yerlerinden kalkmamalıdırlar.
Hostes/yetişkinle dahi olsa aracın ön tarafından karşıya geçmelidirler.
Araca binerken ve inerken sürücünün kendilerini gördüğünden emin olmalıdır.

Servis kurallarına uyulmadığında sürücü ve araç hostesi tarafından “Davranış Gözlem
Formu” doldurulur ve okul idaresine iletilir. Okul idaresi öğrenci ile görüştükten sonra
davranışını düzeltmesi için öğrenciye süre tanınır.
Davranışın devamı halinde servis sürücüsü tarafından 2. kez “Davranış Gözlem
Formu” doldurulur, idareye iletildiğinde yaptırım uygulanır. Bu aşamada öğrencinin velisi
bilgilendirilir ve öğrenci servis hizmetinden 3(üç) ile 1(bir) hafta arasında yararlanma hakkını
yitirir.
Bu sorumlulukları yerine getirmede davranışa yönelik önlemlerin çok büyük bir
rolü olduğu düşüncesiyle öğrencilerimizin eğitiminde; siz sayın velilerimizin titiz
desteğinin sağlanması beklenmektedir.

Not: Servis araçları öğrencileri evinden alıp evine ulaştırmakla yükümlüdürler. Bu sebeple
acil ve özel bir durum söz konusu olmadıkça servis değişikliği yapmamak, yapılacaksa da
öğlen en geç 13.30’a kadar okul idaresini bilgilendirmeniz gerekmektedir.
 GEZİLER ve KUTLAMALAR
Öğrencilerimizin sınıf düzeyleri, gelişimleri ve beklentileri dikkate alınarak hazırlanan
yıllık gezi programında, ziyaret edilecek yerlerin aynı zamanda işlenen ünite ve hedeflenen
kazanımlara paralel olmasına özen gösterilmektedir. Geziler öncesinde İlçe Milli Eğitim
Bakanlığı’nın onayının yanı sıra velinin de imzalı izni alınır. Veli tarafından imzalanmamış
veya belirtilen tarihte okula ulaştırılmamış izin kâğıtları geçersiz sayılır, böyle bir durumda
öğrenci geziye katılamaz. Geziye katılamayacak öğrencinin durumu velisi tarafından yazılı bir
şekilde belirtilmeli, sorumlu öğretmen veya okul idaresine teslim edilmelidir.
Gezilere katılan tüm öğrencilerimiz okulumuzu temsil ederler, bu sebeple gerek
görüntü gerekse davranışsal olarak okul kültürümüzü gerektiği şekilde yansıtmak, öğrencinin
görev ve sorumluluklarındandır. Gezi boyunca uyarı alan ve belirli kurallara uymayan
öğrenciler öğretmenin tuttuğu rapor doğrultusunda bir sonraki geziye katılamazlar ve gerekli
yaptırımlar uygulanır.
Okulumuz bünyesinde resmi ve dini bayramlar (Noel, Karnaval ve Paskalya Bayramı)
ile özel günler (kültür haftası, okuma bayramı, İngilizce Tiyatro Şenliği, sene sonu mezuniyet
törenleri gibi) kutlanmaktadır. Doğum günü gibi kişiye özel kutlamalar okulumuzda
düzenlenmemektedir. Sadece (tercih doğrultusunda) anasınıfı öğrencileri, kendi sınıflarında
öğretmenleri ve sınıf arkadaşları ile birlikte pasta kesebilmektedir, dışarıdan misafir kabul
edilmemektedir.

 GÜVENLİK ve DANIŞMA
Okulumuzun güvenliği deneyimli görevli personel ve kamera sistemi tarafından
sağlanmaktadır. Kuruma gelen kişiyi güvenlik personeli karşılamaktadır. Gelen tüm
ziyaretçiler kimliklerini güvenlik birimine bırakıp kayıtlarını yaptırdıktan sonra sekreterliğe
yönlendirilmektedirler. Sabah saatlerinde okula yapılacak olan tüm girişler bahçe kapısından
olmakta, servis araçlarının dağılmasından sonra ise ana kapıdan devam etmektedir.
Teneffüs saatleri içerisinde öğrencilerimiz bahçede olduğundan bu saatlerde bahçeye
araç giriş çıkışı yapılmayacaktır. Teneffüs bitiminde bahçe yine araç trafiğine açılacaktır.
Öğrencilerimizin daha güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim ve öğretimlerine devam
ettirebilmeleri için belirlenmiş sınır ve kurallara gereken ciddiyeti göstereceğinize inanıyor;
sağlıklı, mutlu ve başarılı bir eğitim dönemi diliyoruz.

