ÖZELBAHÇEŞEHİR
NESLİN DEĞİŞEN SESİ
ORTAOKULU

SAYIN VELİMİZ,
LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ VE OKUL DOSYANIZDA SAKLAYINIZ.

Eğitim felsefemiz olan ''İyi ve Kaliteli İnsan Yetiştirme'' doğrultusunda ve toplumda gittikçe
daha sık karşılaşılan davranış bozukluklarını göz önünde bulundurarak, 2006-2007 Eğitim ve
Öğretim Yılında başlattığımız ''Okul Durum Puanı'' uygulamasını sürdürmekteyiz.
Bu uygulama ile öğrencilerimizin davranışları gözlemlenerek, eğitimin doğasında olan ödül ve
ceza uygulamaları somutlaşmış, daha adil ve standart bir hale gelmiş olacaktır.
5.sınıftan itibaren uyguladığımız ancak, ileriye dönük olarak tüm velilerimizin tanıması ve
bilmesi gerektiğine inandığımız sistemle ilgili değerlendirme kriterleri ve puan listesi ekte sunulmuş olup, siz
velilerimizin de sistem içinde belli aralıklarda bilgilendirilecek olması, okul-veli işbirliği açısından önemli
bir adım olacaktır. Bu destekle öğrencilerimizin olumsuz davranışlarının olumluya, başarısızlıklarının
başarıya dönüşeceğine inancımız büyüktür.
Okul Durum Puanı her dönem için ayrı ayrı tutulacak ve her öğrenciye dönem başında 100 okul
puanı verilecektir. Öğrenci dönem içinde sergilediği olumlu davranışlarla bu puanı yükselteceği
gibi, olumsuz davranışlarla da puanını düşürecektir. Her iki dönem puanının ortalaması yıl sonu okul
durum puanını oluşturacaktır.
Okul Durum Puanı uygulamasındaki puan sınırlamaları ve ilgili işlemler aşağıdaki gibi
olacaktır:
● Yıl sonunda Okul Durum Puanı 100 veya üstü olan öğrenciler okul yönetimi tarafından
ödüllendirilir.
● Okul Durum Puanı 80' e düşen öğrenci okul idaresi tarafından sözlü olarak uyarılır ve veli telefon
veya SMS ile bilgilendirilir.
● Okul Durum Puanı 70' e düşen öğrenciye okul idaresi tarafından yanlış davranışları
tekrarlamayacağına dair bir belge imzalatılır ve veli yazılı olarak bilgilendirilir.
● Okul Durum Puanı 60' a düşen öğrencinin velisi okul idaresi tarafından görüşmeye çağrılır, durum
bir toplantıda görüşülür ve tutanakla tespit edilir.
● Okul Durum Puanı 50' nin altına düşen öğrencinin durumu ''Öğrenci Davranışları Değerlendirme
Kurulu''nda görüşülür; yönetmelik gereği bu aşamada uygulanabilecek olan kınama yaptırımı karar
defterine ve öğrenci dosyasına işlenir ve öğrenci, o dönem, Takdir ve Teşekkür Belgesi alamaz, bir
sonraki yıl için burs başvurusunda bulunamaz. Ayrıca, yıl sonunda öğrencinin herhangi bir dersten
başarısızlığının Şube Öğretmenler Kurulunda görüşülmesi durumunda, ilgili yönetmeliğin 47.
Maddesindeki "...öğrencilere kazandırılması hedeflenen tüm davranışlardaki etik değerleri
benimsemesi de dikkate alınarak..."cümlesine göre değerlendirme yapılır.
İlköğretim Kurumları Yönetmeliği gereğince doğrudan Kınama veya Okul Değiştirme
gerektiren bir olumsuz davranış durumunda, Okul Durum Puanına bakılmaksızın yönetmelik maddesi
uygulanır.
Bu uygulamanın başarılı ve verimli olması için siz velilerimizin de bizlere gerekli desteği
sağlayacağınıza inandığımı belirtir, işbirliğiniz için teşekkür ederim.
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