
Disiplin Klavuzu 
Tüm toplumsal işleyişlerin huzurlu bir şekilde devam edebilmesi için bazı  kurallara ihtiyaç duyulur. Okulumuzu da bir aile, topluluk 
gibi düşünürsek bu ailenin de kendi içinde bazı kuralları vardır. Bu kurallar hem çocuklarımızın birbirlerine karşı olan ilişkilerini hem 
de öğretmenlerimiz ve diğer büyükleri ile ilişkilerini düzenler. 
  
Bu kurallar çerçevesinde Yüksekçıta eğitim geleneği içinde “saygı” sözcüğü büyük yer kaplar. Öğretmen okulumuzun en değerli 
unsurudur ve direk okulun kurumsal şahsiyetini temsil eder. Bu nedenle öğrencilerimizin öğretmenleri ve diğer kurum çalışanları ile 
olan ilişkilerinde “saygı” sözcüğünün anlamını değersizleştiren her türlü davranış T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin yönetmeliği ve 
okulunuzun iç işleyişini düzenleyen “Yüksekçıta koleji Disiplin Yönetmeliği”nce değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda 
alınacak karar ise velimize ve öğrencimize yazılı ve sözlü olarak ifade edilir. 
  
  
…………………………. İsimli öğrencinin velisi olarak çocuğumun Okul içinde okul dışında  okulu ilgilendiren faaliyetleri sırasında 
her türlü disiplinsiz davranışı sonunda T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin yönetmeliği ve “Yüksekçıta Koleji Disiplin Yönetmeliğince” 
alınacak kararları ve kararlar sonucunda tarafıma düşen maddi manevi sorumlulukları yerine getirmeyi şimdiden kabul ediyorum. 
  
                                                                                                           Velinin İsmi – Soyadı 
                                                                                                                        İmzası 
   
                                                                    DİSİPLİN KLAVUZU  
İyi bireyler yetiştirmek ve olumlu öğrenim çevresi oluşturmak için Yüksekçıta Koleji, T.C Milli   Eğitim  Bakanlığı  Disiplin 
Yönetmeliğini uygulayacaktır.  Aşağıdaki belge  Yüksekçıta Koleji yönetmeliğini   özetler.  Bu   belge  İdari  Bölümde ve Milli Eğitim 
Bakanlığı dosyasında bulunmaktadır. Disiplin kayıtları öğrencinin okul kayıtlarına işlenmektedir. 
                                                                            
                                                             OKULUN BEKLENTİLERİ  
 
1 )  Öğrencilerin okul içinde herkese karşı saygılı olmaları beklenir. 
2 )  Herhangi bir nedenle okula geç gelen öğrenci ilgili yöneticiden  geç kağıdı alır, 3 defa geç gelmek bir gün devamsızlık olarak 
sayılır. 
3 )  Okula herhangi bir nedenle gelmeyen öğrenci, aile veya veliden imzalı not getirmelidir. 
4 )  Öğrencinin üç günden fazla hastalığa bağlı devamsızlığı halinde doktor raporu gerekmektedir. 
5 )  Aile veya veli öğrencinin devamsızlığını öğretmene saat 08.30’a kadar bildirmelidir. ( Devamlılık takibi sınıf öğretmeni tarafından 
gözlemlenmeli ve idare bilgilendirilmelidir. ) 
6 )  Okula 15 gün özürsüz devamsızlık yapmak sınıf tekrarı gerektirir. 
7 )  Önceden izin alınmamışsa öğrencilerin öğle arasında sını�arda veya koridorlarda olması yasaktır. 
8 )   Öğretmen veya Veli olmadan okul saatleri içinde izinsiz okul dışına çıkmak yasaktır. 
 9 )  Öğrenciler okul idaresinin ve velisinin bilgisi dışında ziyaretçi kabul edemez, ya da dışarıdan gelen ziyaretçilerle okul içerisinde 
görüşemezler. 
10 )  Okul üniforması her zaman giyilmelidir. 
11 )   Saat ve bir çift küpe haricinde takı takmak yasaktır. 
12 )   Makyaj yapmak ve oje sürmek yasaktır. 
13)  Yüksek ökçe, platform topuk ve sivri burunlu ayakkabı giymek yasaktır. 
14 )  Saç boyama ya da abartılı saç modelleri kabul edilmeyecektir. 
15 )  Saçları uzun olan kız öğrenciler saçlarını bağlayacak; erkek öğrencilerin saçları kısa ve düzgün kesimli olacak, okula sakallı bir 
biçimde gelmeyeceklerdir. 
16 )  Beden Eğitimi derslerinde ve aktivitelerde okulun belirlemiş olduğu kıyafet ve spor ayakkabı giyilecektir. 
17 )  Okul içerisinde cep telefonu kullanımı kesinlikle yasaktır. 
18 )  Okula  getirilen cep telefonları  girişte idari personele teslim edilecektir. Akşam okuldan çıkarken teslim alınacaktır. Veliler acil 
durumlarda okul telefonlarını kullanarak çocuklarına ulaşabilirler. 
19 )  Okulumuz, öğrencinin okula getirip kaybettiği özel eşyalardan sorumlu olmayacaktır. ( Takı, cep telefonu... ) 
20 )  Okul binasına ve eşyalarına zarar vermek suçtur. 
21 )  Okul kitapları öğrenci sorumluluğundadır. 
22 )  Öğrenci kaybettiği  kitabın yerine yenisinin ücretini ödeyerek edinmek zorundadır. 
23 )  Öğrenciler okul binası dahilin de yiyip içmemelidir. Yiyecekler sadece belirlenen yerlerde yenilebilir. 
24 )  Serviste bağırmaya ve etrafa çeşitli cisimleri atmaya tolerans gösterilmeyecektir. 
25 )  Davranışlarıyla okul servisini tehlikeye atan öğrenci servis kullanma hakkını yitirebilir. 
26 )  Öğrencilerin okula,  velileri yanlarında olmadan kendisinin kullandığı araba veya motor  ile gelmesi yasaktır. 
27 )  Öğrenciler bayrak törenlerine ve yıl içinde yapılan tüm anma ve kutlama törenlerine katılmak zorundadırlar. 
28 )  Yemek,yapılan diğer hizmetler ve personel hakkında kaba yorumlara tolerans gösterilmeyecektir. 
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 AŞAĞIDAKİ İHLALLERİN KOLEJ ÖĞRENCİSİ TARAFINDAN YAPILMASI UYGUNSUZDUR     
                                                    VE DİSİPLİN CEZASI GEREKTİRİR                                                                      
1 )  Okul  kurallarına uymamak. 
2 )  Okul içinde ve dışında öğrenciye yakışmayan davranışlarda bulunmak. 
3 )  Okul üniformasına uymamak. 
4 )  Verilen  okul  görevini yerine getirmemek. 
5 )  Okula ve sınıfa sürekli geç gelmek. 
6 )  Okula devamsızlığı alışkanlık haline getirmek. 
7 )  Ev ödevlerini  sürekli olarak yapmamak. 
8 )  Derse katılmamak. 
9 )  Okuldan kaçmak. 
10 )  Kaba, aşağılayıcı ve uygunsuz bir dil kullanmak. 
11 )  Zorbalık yapmak ve arkadaşları ile kavga etmek. 
12 )  Okul binasına, malına ve arkadaşlarının eşyasına zarar vermek. 
13 )  Okul ve kamu malına zarar vermek, yazı yazmak ve resim yapmak . 
14 )  Sigara içmek, alkol kullanmak, uyuşturucu kullanmak. 
15 )  Okula tütün ve alkol getirmek. 
16 )  Yasa dışı faaliyetlerde bulunmak. 
17 )  Öğretmen ve idarecilere karşı gelmek. 
18 )  Öğretmenlerine kötü söz söylemek  ve tehditte bulunmak.  
19  ) Kopya çekmek. 
20 )  Kumar oynamak. 
21 )  Silah ve kesici alet taşımak. 
22 )  Okul içinde ve dışındaki birine cinsel tacizde bulunmak. 
 
                                        ÖZEL DURUMLAR VE OKULUN YAKLAŞIMI  
   
Yüksekçıta Koleji Disiplin Komitesi, her ihlali değerlendirirken oluş biçimini, olayı ve psikolojik durumları göz önünde 
bulunduracaktır. İhlaller iki kategoriye ayrılır: Sınıf Kuralları İhlalleri ve Okul Kuralları İhlalleri. 
                                                     
                                                        SINIF KURALI İHLALLERİ  
 
Sınıf Kuralları İhlalleri, öğretim saatleri içinde sınıfta gerçekleşenlerdir. 
Öğrenci, öğretmenin sınıfta beklediği uygun davranışı öğrenmek ve uygulamakla sorumludur. 
Sınıf kuralı ihlali, öğretmen öğrenciyi sınıftan çıkardığı ve ilgili yöneticiye götürdüğünde bu kayda geçer. 
Öğretmen sınıf kuralı ihlalinde karar veren mercidir. 
Sınıf Kuralları İhlalleri, sınıfın eğitim ve öğretim ortamını bozan, öğretmenin ders anlatımını engelleyen öğrenci hareketlerini içerir. 
Sınıf kuralı ihlalleri şunları da içerir : Sınıfa geç gelmek, derste konuşmak, derste  yemek yemek, diğer öğrencilere vurmak ve 
eşyalarını  atmak. 
Üniforma ihlalleri de sınıf kuralları ihlallerine girer. 
  
                                                OKUL KURALLARI İHLALLERİ  
Okul Kuralları İhlalleri, sınıf dışında okul kurallarının geçerli olduğu herhangi bir yerde, koridorlarda, kafeteryada, oyun alanlarında, 
bahçede ve okul servislerinde gerçekleşebilir. 
Okul kuralları ihlalleri tene�üslerde, öğle arasında ve kulüp saatleri sırasında oluşur. 
 Okul servisi sürücüsünün raporuyla, herhangi bir kolej öğretmeni veya okul idarecisi tarafından ele alınabilir. 
Okul kuralları ihlali; zorbalık, gürültü yapmak, saldırgan davranış sergilemek ve okul araç gereçlerine zarar vermeyi de  kapsar. 
Bir okul kuralı ihlali, öğrenci ve öğretmen görüşmesini takiben müdür veya müdür yardımcısı tarafından kayda alınır. 
Okul kuralı ihlallerinde son kararı tüm kolej öğretmenleri ve idari kadro verir. 
Güvenlik ve uygun davranış için uygulamaya konan klavuzu takip etmek ve uymak öğrencinin  sorumluluğudur. 
 
                                                  KURAL İHLALİNİN SONUÇLARI  
Kural ihlalleri aile ve idari kadroyla görüşme okul sonrası ceza, uzaklaştırma ve hatta okuldan atma cezası ile sonuçlanabilir. 
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