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LİSEDE AKADEMİK YAŞAM
1. Akademik Dürüstlük

2. Okula Devam

ilkelerini kapsar. Okulumuz bünyesinde akademik dürüstlük ilkelerine uyulmadan 
hazırlanan her türlü çalışmada adı geçen öğrenciler olumlu disiplin yaklaşımı 
gereğince sonuç yaşar.
Yukarıdaki maddeleri dikkate alarak çalışmalarınızı hazırlamanız akademik dürüstlük 
açısından önemli ve gereklidir.

Okula ve derse devam akademik gelişiminiz açısından esastır. 
Bu nedenle; zorunlu haller dışında devamsızlık yapmamanız 
çok önemlidir.
Okulumuz, devam konusunda Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği gereklerini 
uygular. Yönetmeliğe göre; ortaöğretim kurumlarında okula devam zorunludur. Bir 
takım nedenlerle okula gelemediğiniz zamanlarda durumunuzu en geç üç gün içinde 
okul idaresine bildirmenizi bekliyoruz.
Ayrıca gelmediğiniz günün sınav tarihinize rastlaması durumunda da rahatsızlığınızı 
doktor raporu ile bir hafta içinde belgelendirmeniz telafi sınavına alınabilmeniz için 
gereklidir. Belgelerinizin asıllarını Öğrenci İşleri’ne iletmeniz ve konu ile ilgili ders 

• Akademik dürüstlük, öğrencinin yaptığı bir çalışmada veya ortaya çıkardığı bir üründe,
• Yararlandığı kaynakları (basılı kaynaklar, kişiler, elektronik kaynaklar vb.) açık bir 
biçimde belirtme,
• Kaynak göstererek alıntı ve aktarma yapma,
• Başkalarının ürün ve haklarına saygı gösterme,
• Arkadaşları tarafından ortaya çıkarılmış bir çalışmayı, kendi çalışması gibi sunmama,
• Başkalarının ürün ve haklarına saygı gösterme,
• İçerikte özgünlük



öğretmeninizi bilgilendirmeniz gereklidir. Telafi sınavı sürecini takip etmek 
sizlerin sorumluluğunuzdadır. Eğer bir etkinliğe (spor, kültür-sanat vs.) okulu 
temsil etmek üzere katılıyorsanız izinli kabul edilirsiniz.  Ancak lisanslı sporcu veya 
takımda yer alan bir öğrenciyseniz katılımınız bağlı olduğunuz federasyon tarafından 
belgelendirmelidir. İzin belgeniz okulumuza ilgili federasyon tarafından Beşiktaş 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla iletilmelidir. Bir yıl içerisindeki mazeretsiz 
devamsızlığınız 10 gün olduğunda ve mazeretli ve mazeretsiz devamsızlıklarınızın 
toplamı 30 günü geçiyorsa okuduğunuz sınıfı tekrar edersiniz. Gelmediğiniz günlerde 
işlenen konuların ve verilen ödevlerin sorumluluğu size aittir. Okulumuzun eğitim-
öğrenim anlayışına göre sizlerin her gün her derste bizzat bulunarak akademik 
etkinliklere etkileşimli katılımınız önemsenmekte ve başarınızın bir göstergesi olarak 
değerlendirilmektedir.

Okulumuzda tüm öğrencilerimizin her derse ve etkinliğe katılımı önemli ve 
zorunludur. Okula geldiğiniz halde özürsüz olarak derslere, uygulamalara, etütlere, 
törenlere ve diğer sosyal etkinliklere katılmamak, geç katılmak veya erken ayrılmak 
gibi mazeretsiz durumlar, öğretmenler ve okul yönetimi tarafından yakından takip 
edilir. Bu tür davranışlar tespit edildiğinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın öngördüğü 
‘Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği’nin gerekleri yerine getirilir. Geç 
gelme birinci ders saati için belirlenen süre ile sınırlıdır. Bu sürenin dışındaki geç 
gelmeler devamsızlıktan sayılır. Günlük toplam ders saatinin 2/3 ü ve daha fazlasına 
gelmeyenlerin devamsızlığı bir gün, diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır.

3. Derse Geç Kalma

Bir yıl içerisindeki mazeretsiz devamsızlığınız 10 gün olduğunda ve mazeretli 
ve mazeretsiz devamsızlıklarınızın toplamı 30 günü geçiyorsa okuduğunuz sınıfı 
tekrar edersiniz. Gelmediğiniz günlerde işlenen konuların ve verilen ödevlerin 
sorumluluğu size aittir.



Öğrencilerin başarısı; öğretim programı öğrenme kazanımları esas alınarak dersin 
özelliğine göre yazılı sınavlar, uygulamalı sınavlar, performans çalışmaları ve 
projeler ile işletmelerde beceri eğitiminde alınan puanlara göre tespit edilir.
Sınav soruları, öğretim programlarında belirtilen genel ve özel amaçlarıyla öğrenme 
kazanımları esas alınarak hazırlanır.  Öğretmen, ölçme ve değerlendirme yöntem 
ve araçlarıyla öğrencinin programlarda amaçlanan bilgi ve becerileri kazanıp 
kazanmadığını sürekli izler ve değerlendirir.
Öğrencilerin durumunu belirlemeye yönelik faaliyetler, ders ve etkinliklere katılım ile 
performans çalışmalarından oluşur.
Öğrencilerin başarısının belirlenmesinde, eleştirel ve yaratıcı düşünme, araştırma, 
sorgulama, problem çözme ve benzeri becerileri ölçen araç ve yöntemlere önem 
verilir.  Öğrencilerin başarısının ölçülmesinde, geçerlilik, güvenirlilik ve kullanışlılık 
özellikleri açısından uygun ölçme araçları kullanılır. Ölçme aracının özelliğine göre 
cevap anahtarı, dereceli puanlama anahtarı ya da kontrol listeleri 
hazırlanır ve kullanılır.

Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden 
değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları  e-Okul sistemine işlenir.

Puan değerleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir.

4. Değerlendirme Sistemi

5. Puanla Değerlendirme

PUAN DERECE
100  -  85 PEKİYİ

84,99  -  70 İYİ
69,99  -  60 ORTA
59,99  -  50 GEÇER
49,99  -  0 GEÇMEZ



1- Bir dersin dönem puanı, o döneme ait dönem içi puanı ve varsa dönem sonu 
değerlendirme çalışması puanlarına göre hesaplanır.
2- Bir dersin dönem puanı;
a. Dönem Sonu Değerlendirme Çalışması yapılmayan derslerde, öğrencinin o dersteki 
dönem içi puanıdır.
b.Dönem Sonu Değerlendirme Çalışması yapılan derslerde, dönem içi puanı ile dönem 
sonu değerlendirme puanının belirlenen yüzde ağırlıklarının toplamı alınarak bulunur. 
Dönem sonu değerlendirme çalışması puanının ağırlığı en az %30 en fazla %40 olacak 
şekilde, her dönem başında belirlenir.
3- Herhangi bir dersten dönem sonu puanı zayıf olan öğrenciler için ek bir sınav yapılmaz.

Bir dersin yılsonu puanı; Birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır.

Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;
İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa 
olsun ikinci dönem puanının en az 70 olması gerekir.

Doğrudan sınıf geçme
Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla;
Tüm derslerden başarılı olan,
Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler 
doğrudan sınıf geçer.
Yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler, o 
dersten/derslerden sorumlu geçer.
Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması
Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla doğrudan sınıfını 
geçemeyen öğrencilerden; bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu 
olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi 
bulunanlar sınıf tekrar eder.

6. Dönem Puanının Tespiti

7. Bir Dersin Yılsonu Puanı

8. Ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılma



Mezuniyet puanı; dokuz, on, on bir ve on ikinci sınıfların yılsonu başarı puanlarının 
aritmetik ortalamasıdır.

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerindeki gayret ve başarılarıyla üstünlük 
gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 80,00 den 
aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a.  80,00 - 89,99 arasındakileri teşekkür belgesi,
b.  90,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi ile ödüllendirir.

Özel Elips Anadolu Lisesi’nde  uygulanan koçluk sisteminin amacı, öğrencinin ileriye 
yönelik hedefler koymasına ve bu hedeflere ulaşmasına programlı destek sağlarken 
aynı zamanda öğrencinin fiziksel, duygusal, sosyal ve akademik tüm alanlardaki 
gelişimlerini takip edip, yaşadığı problemlerde çözümün bir parçası olmaktır. Koçluk 
sistemi; lise sınıflarından başlayıp mezun oluncaya kadar devam eder. Öğrenci koçunun 
yani danışman öğretmeninin belirlenmesinde tüm öğretmenler ve okul idaresinin gözlem 
ve değerlendirmeleri dikkate alınır. Sistemden ve uygulamalarından  Okul Müdürü 
sorumludur. Koçluk sisteminde siz ve bireysel koçunuz , uygun ve ilan edilmiş tüm 
zamanlarda bireysel durumunuzu görüşebilirsiniz. Sizlerin akademik ve sosyal gelişimini 
izleyen öğretmenlerinizin sorumluluğu kadar, sizlerin de bu sürece aktif katılımınız, 
sorunlar oluşmadan önlemede önemli bir etkendir. Verilen zamanlarda danışmanınızla 
görüşmekle ve sonuçları ileriye olumlu bir anlayışla taşımada ortak sorumluluk içinde 
olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

9. Mezuniyet Puanı

10. Öğrencilerin Ödüllendirilmesi

11. Koçluk Sistemi



İstanbul dışına yapılacak okul gezilerinin masrafları veliler tarafından karşılanır. Bu 
gezilerin masraflarını mümkün olduğunca makul düzeyde tutmak için her türlü gayret 
gösterilir. Öğrencilerin gezilerdeki davranışlarına ilişkin ilkeler ve kurallar belirlenmiştir. 
Okul gezilerine katılım bir ayrıcalık olarak düşünülmelidir; yıl içinde olumlu, saygılı 
ve sorumlu davranış ve tavır göstermek okul gezilerine katılmanın bir ön şartıdır. 
Gezilerde de okul kuralları geçerlidir. Öğrenciler gezilerde okulu temsil ettiklerini 
unutmamalıdırlar. Okul işleyişi devam ederken, akademik veya sosyal içerikli bir 
geziye katılacak öğrencilerin ders öğretmenlerinden ve okul idaresinden onay alınması 
önemlidir. Eğer öğrencinin okul gezisine katılması onun akademik başarısını engeller 
durumdaysa, okul öğrencinin geziye katılmasına izin vermeme hakkına sahiptir.
İzinli gidilen geziler nedeniyle girilemeyen tüm derslerin sorumluluğu öğrenciye aittir.

12. Şehir Dışı Ve Yurt Dışı Geziler



Her öğrencinin,

•  Düşüncelerini özgürce ifade etmeye,
•  Güvenli ve sağlıklı bir okul ve sınıf ortamında yaşama ve eğitim görmeye,
•  Bireysel farklılıklarına yönelik saygı görmeye,
•  Kendisine ait değerlendirme sonuçlarını zamanında öğrenme ve sonuçlar 
üzerindeki fikirlerini ilgililerle tartışabilmeye,
•  Kendisine ait özel bilgilerin mesleki etik ilkeler çerçevesinde paylaşılmasını 
istemeye,
•  Okul kurallarını öğrenme ve alınan kararlar hakkında bilgilendirilmeye,
•  Okul disiplin felsefesine uygun olarak oluşturulmuş okul kuralları ve 
prosedürlerinin eşit ve adil uygulanmasını istemeye,
•  Potansiyeli doğrultusunda kendini tanıma ve gerçekleştirmesine yardımcı olacak 
ihtiyaç duyduğu her konuda danışmanlık almaya,
•  Akademik ve kişisel gelişimini destekleyecek ders dışı etkinliklere katılmaya,
•  Okulun kurumsal olarak doğrudan katıldığı veya desteklediği her türlü ulusal ve 
uluslararası etkinlikte okulu temsil etmeye,
•  Okul yönetiminde öğrencileri temsil etme ve edilmeye, hakkı vardır ve bu haklar 
bireyin varlık nedeni olarak korunur.
•  Her öğrenci, Okulda bulunan kişilerin haklarına ve kişisel farklılıklarına saygı 
gösterir.
•  Arkadaşlarına, öğretmenlerine ve tüm okul çalışanlarına saygılı davranır.
•  Ders dışı etkinliklere katılır ve bu etkinliklerden en iyi şekilde yararlanır.
•  Arkadaşlarının ve okulun eşyalarına zarar vermez; zarar verdiği takdirde bu zararın 

1. Öğrenci Hak ve Sorumlulukları

LİSEDE GÜNLÜK YAŞAM



bedelini karşılar.
•  Okul kurallarına uyar.
•  Okul yaşamına fikir, eleştiri, öneri ve çalışmalarıyla katkıda bulunur.
•  Hiç kimseye sözel ve fiziksel zarar vermez.
•  Okul ile ilgili aldığı görev ve sorumlulukları yerine getirir.
•  Düşüncelerini özgürce ifade etmeye,
•  Güvenli ve sağlıklı bir okul ve sınıf ortamında yaşama ve eğitim görmeye,
•  Bireysel farklılıklarına yönelik saygı görmeye,
•  Kendisine ait değerlendirme sonuçlarını zamanında öğrenme ve sonuçlar 
üzerindeki fikirlerini ilgililerle tartışabilmeye,
•  Kendisine ait özel bilgilerin mesleki etik ilkeler çerçevesinde paylaşılmasını 
istemeye,
•  Okul kurallarını öğrenme ve alınan kararlar hakkında bilgilendirilmeye,
•  Okul disiplin felsefesine uygun olarak oluşturulmuş okul kuralları ve 
prosedürlerinin eşit ve adil uygulanmasını istemeye,
•  Potansiyeli doğrultusunda kendini tanıma ve gerçekleştirmesine yardımcı olacak 
ihtiyaç duyduğu her konuda danışmanlık almaya,
•  Akademik ve kişisel gelişimini destekleyecek ders dışı etkinliklere katılmaya,
•  Okulun kurumsal olarak doğrudan katıldığı veya desteklediği her türlü ulusal ve 
uluslararası etkinlikte okulu temsil etmeye,
•  Okul yönetiminde öğrencileri temsil etme ve edilmeye, hakkı vardır ve bu haklar 
bireyin varlık nedeni olarak korunur.
•  Her öğrenci, Okulda bulunan kişilerin haklarına ve kişisel farklılıklarına saygı 
gösterir.
•  Arkadaşlarına, öğretmenlerine ve tüm okul çalışanlarına saygılı davranır.
•  Ders dışı etkinliklere katılır ve bu etkinliklerden en iyi şekilde yararlanır.
•  Arkadaşlarının ve okulun eşyalarına zarar vermez; zarar verdiği takdirde bu 
zararın bedelini karşılar.
•  Okul kurallarına uyar.
•  Okul yaşamına fikir, eleştiri, öneri ve çalışmalarıyla katkıda bulunur.
•  Hiç kimseye sözel ve fiziksel zarar vermez.
•  Okul ile ilgili aldığı görev ve sorumlulukları yerine getirir.
•  Düşüncelerini özgürce ifade etmeye,



•  Güvenli ve sağlıklı bir okul ve sınıf ortamında yaşama ve eğitim görmeye,
•  Bireysel farklılıklarına yönelik saygı görmeye,
•  Kendisine ait değerlendirme sonuçlarını zamanında öğrenme ve sonuçlar 
üzerindeki fikirlerini ilgililerle tartışabilmeye,
•  Kendisine ait özel bilgilerin mesleki etik ilkeler çerçevesinde paylaşılmasını 
istemeye,
•  Okul kurallarını öğrenme ve alınan kararlar hakkında bilgilendirilmeye,
•  Okul disiplin felsefesine uygun olarak oluşturulmuş okul kuralları ve 
prosedürlerinin eşit ve adil uygulanmasını istemeye,
•  Potansiyeli doğrultusunda kendini tanıma ve gerçekleştirmesine yardımcı olacak 
ihtiyaç duyduğu her konuda danışmanlık almaya,
•  Akademik ve kişisel gelişimini destekleyecek ders dışı etkinliklere katılmaya,
•  Okulun kurumsal olarak doğrudan katıldığı veya desteklediği her türlü ulusal ve 
uluslararası etkinlikte okulu temsil etmeye,
•  Okul yönetiminde öğrencileri temsil etme ve edilmeye, hakkı vardır ve bu haklar 
bireyin varlık nedeni olarak korunur.
•  Her öğrenci, Okulda bulunan kişilerin haklarına ve kişisel farklılıklarına saygı 
gösterir.
•  Arkadaşlarına, öğretmenlerine ve tüm okul çalışanlarına saygılı davranır.
•  Ders dışı etkinliklere katılır ve bu etkinliklerden en iyi şekilde yararlanır.
•  Arkadaşlarının ve okulun eşyalarına zarar vermez; zarar verdiği takdirde bu 
zararın bedelini karşılar.
•  Okul kurallarına uyar.
•  Okul yaşamına fikir, eleştiri, öneri ve çalışmalarıyla katkıda bulunur.
•  Hiç kimseye sözel ve fiziksel zarar vermez.
•  Okul ile ilgili aldığı görev ve sorumlulukları yerine getirir.



2. Disiplin Anlayışı

3. Kıyafet İlkeleri

Biz temelde, öğrencilerimizin sorumlu davranabilme yeteneklerine sahip olduklarına 
ve temel görevimizin bu yeteneği geliştirmek olduğuna inanıyoruz.
Hepimiz ayrı bir değerdeyiz ve güven, saygı, şeffaflık içinde varız. Bu doğrultuda 
oluşturduğumuz eğitim sistemimizin vurguladığı süreç odaklılık ve çoklu zeka 
perspektifi, okulumuzun disiplin anlayışını destekler.
Ayrıca, “ben dili”, “övgü yerine cesaretlendirme”, “beden dili”nin kullanımı ile diğer 
iletişim ve davranış biçimleri okul ortamının bütünlüğü içerisinde kullandığımız ve 
benimsediğimiz disiplin yöntemimizin temelini oluşturur.
Olumlu disiplin yöntemi ile amacımız, öğrencilerimizin özdenetim mekanizması 
geliştirmesini desteklemektir. Gerçek disiplin, dış kontrolün olmadığı ortamlarda, 
doğru davranışı göstermeniz; yani bu davranışı içselleştirmenizdir. Bu yöntemin 
olumlu sonuçlar vermesi, biz eğitimciler ve siz öğrencilerimizin kararlılık, yoğun emek 
ve sabırlı çalışmaları ile gerçekleşmektedir.

Kıyafet konusunda okul idaresinin ve öğretmenlerin uyarılarını dikkate almanız, 
problem yaşamamanıza yardımcı olacaktır. Kıyafet konusunda tanınan serbestlikler 
ve aynı zamanda dikkat edilmesi gereken hususlar, öğrencilerin uygun yerde uygun 
kıyafetleri seçebilme sorumluluklarını geliştirmeyi ve bir bütün olarak okul düzenini 
korumayı amaçlamaktadır. Öğrencilerimiz okul ortamına yakışmayacak her türlü 
dekolte, transparan, yırtık ve düzgün olmayan giysileri giymekten sakınmalılardır.

Öğrencilerimiz okul ortamına yakışmayacak her türlü  dekolte, 
transparan, yırtık ve düzgün olmayan giysileri giymekten 
sakınmalılardır.



• Blue Jeans
• Tişört (Siyah veya beyaz kısa ya da uzun kollu)

• Sweatshirt (Okuldan temin edilen logolu )

• Bermuda pantolon (yaz aylarında hem kız

     hem erkek öğrencilerimiz)

• Beyaz Gömlek
• Hırka
• Ceket
• Kadife pantolon
• Kanvas pantolon
• Etek
• Spor ayakkabı

• Okul ortamına yakışmayacak baskıları 
olan giysiler
• Takım formaları ya da diğer taraftar 
ürünleri
• Yırtık blue jeans ve diğer yırtık 
giysiler
• Düşük bel pantolon
• Topuklu ayakkabı
• Transparan ya da delikli giysiler
• Kısa şort
• Kızlarda askılı, dekolte ya da göbeği 
açıkta bırakan tişörtler
• Erkeklerde kolsuz tişörtler ya da atlet 
şeklinde olan tişörtler
• Metal zincir, uzun anahtarlık gibi 
abartılı aksesuarlar
• Şapka, bere , eşofman
• Terlik
• Mini etek

Neler 
giyebilirler?

Neler 
giymemeliler?



4. Öğrenci İşleri

5. Cep Telefonu ve Diğer Elektronik 
Cihazların Kullanımı

6. Okulda Bulunan Yaşam Alanlarının 
Kullanımı

Öğrenci İşleri; veli, öğrenci ve okul üçgeni arasındaki iletişimi sağlayan bir bölümdür. 
Bu nedenle; tüm öğrencilerin Öğrenci İşleri Bölümü ile yakın ve etkin bir iletişim 
ağı içerisinde olmaları beklenmektedir. Öğrenci belgesi, okuldan çıkış kağıdı ve 
devamsızlık işlemleri gibi birçok işlem Öğrenci İşleri tarafından gerçekleştirilir.
Öğrenci İşleri çalışanları; yukarıda belirtilen görevlerini, okulun ilke ve kurallarına 
uyarak yerine getirirler. Öğrenci İşleri çalışanları ile etkili ve olumlu bir iletişim 
içerisinde olmak tüm öğrencilerimizin sorumluluğudur.

Velilerini acil olarak aramak isteyen öğrenciler Öğrenci İşleri Ofisi’ndeki telefonu 
kullanabilirler. Okula cep telefonu getirilebilir. Telefon girişte öğrenci işlerine teslim 
edilir ve okul bitiminde geri alınır. MP3 çalarlar ve diğer elektronik cihazlar öğlen 
arasında ya da teneffüslerde kullanılabilir. Ders sırasında yanında bulundurması veya 
kullanması durumunda telefon Okul Müdürüne verilir. Telefon olaydan 3 gün sonra 
öğrenciye veya veliye iade edilir. Davranışın tekrarlaması durumunda aynı işlem 
uygulanır.

Okul içerisinde sınıflar, laboratuvarlar ve koridorlar dışında; günlük yaşamda 
kullandığınız önemli yaşam alanları bulunmaktadır. Bu mekanları kullanırken belli 
temel evrensel kural ve ilkeleri gözetmek gerekmektedir.



7. Ortak Ders Çalışma Alanlarının 
Kullanımı

8. Kantin ve Yemekhane

Ortak ders çalışma alanlarından etkin bir şekilde yararlanabilmek için aşağıda 
belirtilen temel prensiplere mutlaka uyulmalıdır:

Lise kantinleri sadece siz, lise öğrencileri tarafından kullanılabilir. Kantinleri 
teneffüslerde ve öğle tatillerinde kullanabilirsiniz. Öğlen yemekleri ve ara öğünler 
için dönemlik olarak sıcak yemek uygulamasına dahil olabilirsiniz; sıcak yemek B 
Blok yemekhanesinde lise öğrencilerine ayrılan bölümde sunulacaktır. Yemekhaneden 
yemek tercihinde bulunan öğrencilerimizin her dönem başında yemek firmasına 
dönemlik ücretlerini ödemeleri gerekmektedir. Bu sisteme üye/abone olmayan 
öğrenciler ise kantinden alışveriş yaparak bireysel ihtiyaçlarını karşılayabilirler.
Kantin kullanımından sonra derse zamanında girme sorumluluğu siz öğrencilere aittir. 
Sevgili öğrenciler, kullandığınız masanın temizliği, düzeni ve masa üstündeki çöplerin 
atılmasından sizler sorumlusunuz. Bu sorumlulukları taşımamanız durumunda 
öğretmenleriniz ve okul idaresi sonuç yaşamanızda etkin olacaklardır.

ilkeselleştirmeyi unutmamalısınız.

•  “sessizlik” ilkesinin önemini,
•  bilgisayarların ve teknolojinin, oyun değil araştırma amaçlı 
kullanılacağını,
•  yiyecek ve içecekle girilemeyeceğini,
•  ortak alanları olması gerektiği gibi temiz ve düzenli bırakmayı



9. Spor Alanları

10. Öğrenci Servisleri

11. Acil Durum Planları

12. İletişim

Hava şartlarına ve öğretmenlerinizin yönlendirmelerine göre lise basketbol sahasını, 
kapalı spor alanını ya da lise binasının arkasında bulunan çim alanı spor amaçlı olarak 
kullanabilirsiniz. Kullanılan alanların terk edilirken düzenli bir şekilde bırakılması 
sizden sonra o alanları kullanacak öğrencilerin sporlarını rahatlıkla yapabilmeleri 
açısından önemlidir

Eğitim yılı başında imzaladığınız “Servis Kontratı”nda yer alan servis araçları ile ilgili 
kurallara her zaman uymak can güvenliğiniz ve sosyal sorumluluklarınız açısından 
son derece önemlidir.

Lisemizde acil durumlar için hazırlanmış eylem ve bina tahliye planları bulunmaktadır. 
Herhangi bir doğal afet ya da tehlike anında okul içerisinde alarm çalar.
Tehlike anında; herkesin en kısa sürede ve tahliye planlarına uygun olarak binayı 
boşaltması ve daha önceden sınıflarınız için belirlenmiş alanda görevlileri ve 
öğretmenlerinizi beklemeniz son derece önemlidir. Binayı etkin ve hızlı bir şekilde 
boşaltırken  SESSİZ, DİKKATLİ VE GÜVENLİKLİ davranmak yaşamsal bir nitelik taşır!

Okul girişinde bulunan karşılama masası herhangi bir bilgi 
veya yönlendirme için size yardımcı olur.

Lise giriş, birinci katında bulunan Bilgi panosu ve LCD 
ekranlarında önemli duyurular yayınlanmaktadır. Bunu takip 
etmek öğrencilerimizin sorumluluğundadır.

KARŞILAMA
MASASI

Bilgi Panosu - 
LCD TV



Acil durumlarda (sağlık, hava şartları ne-deniyle okulun 
tatili vb.) velinizle iletişim sağlanır.

Özellikle okula dönüşünü istediğimiz önemli belgeleri size 
ulaştırdığımız bir iletişim şeklidir.

Okulumuzun acil iletişim kanalıdır. Kendinizin ve velinizin 
cep telefonu numaralarını öğrenci işleri ofislerinden 
güncellemeyi unutmayınız, aksi takdirde acil duyurularımız 
sizlere ulaşmayacaktır.

Gerekli durumlarda güncellenmiş haliyle internet 
sitemizde yer alır.

Yukarıdaki adresinden ulaşarak güncel gelişmeleri takip edebilirsiniz.

facebook.com/elipskoleji twitter.com/elipskoleji

Okulların tatil olması (örneğin kar tatili vs.) ile ilgili valilik 
ve bakanlık kararlarını ileten resmi kurumdur.

www.elipskoleji.com adresinde yer alan ve devamlı 
güncellenen internet sitemizden en son haberleri takip 
edebilirsiniz. Okulda yapılan tüm etkinlikler ile ilgili bilgilerin de 
yer aldığı sitemizden hem siz hem veliniz şifrenizi kullanarak 
notlarınızı ve devamsızlık bilgilerinizi de izleyebilirsiniz.

Velinize ulaştırmak istediğimiz önemli ve genel duyurular 
için kullandığımız bir iletişim yoludur. Kendinizin ve 
velinizin e-posta adreslerini öğrenci işleri ofislerinden 
güncellemeyi unutmayınız, aksi takdirde duyurularımız sizlere 
ulaşmayacaktır.

Telefon
(okul saatleri içinde)

Posta (Kurye, PTT)

SMS

Öğrenci /Veli
El Kitabı

Televizyon
(TRT Kanalları)

İnternet
sitesi

e-Posta



Yıllık: Okul yıllığı, her yıl 

öğrencilerimizin ve okul 

kadrosunun tamamının 

resimleri, etkinlikleri ve 

çalışmalarının yer alacağı 

şekilde hazırlanır.

Bayrak Törenleri: Bayrak 

törenlerimiz idarenin öğrenci 

ve öğretmenlerle çeşitli 

konularda paylaşım yaptığı 

ve okul bağlarının güçlendiği 

önemli bir iletişim ortamıdır.

Genel Veli Toplantıları: Her eğitim yılında ilki okulun açılış haftasında, ikincisi birinci dönem, üçüncüsü ise ikinci dönemde içinde olmak üzere, toplam üç kez yapılır.

Anketler: Düzenli aralıklarla öğrencilerimizin ve velilerimizin yanıtlamaları için hazırladığımız memnuniyet anketleri, görüşlerinizi ve beklentilerinizi öğrendiğimiz bir yöntemdir. Anket sonuçları, sürekli gelişim konusunda kararlı olan kurumumuzun kullandığı değerli verilerdir ve sonuçları internet sitemizde yayınlanır.

Bireysel veli/öğretmen görüşmeleri: Gelişiminizi 

takip edebilmeleri amacıyla, velinizin sınıf 

öğretmenleri (Eğitim Koçları) ve branş öğretmenleriyle 

randevu alarak yapacağı görüşmelerdir.

Veli seminerleri: Okulumuzun Psikolojik Danışmanlık 

ve Rehberlik Bölümü tarafından velilerimizin ihtiyaç 

duyduğu konular göz önünde bulundurularak 

düzenlenen seminerlerimizdir.

Önemli Not: Velinizin güncel iletişim bilgilerinin okula 

bildirilmesi büyük önem taşımaktadır. Adres ve telefon 

değişikliklerinin okula bildirilmesi konusunda velinize 

hatırlatmada bulununuz.





Tüm Öğrencilerimize
Başarılar Dileriz! 

Elips Koleji.

www.elipskoleji.com


