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ÖZEL GÜNEY GELİŞİM İLKOKULU  
VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 1.2.3. VE 4. SINIFLAR

 Sayın Vel�ler�m�z,

 Özel Güney Gel�ş�m Okulları olarak donanımlı akadem�k kadromuz, değ�şen dünyaya 

uyum sağlayab�len yen�l�kç� yöntemler�m�z, yabancı d�le ağırlık verd�ğ�m�z programımızla 

öğrenc�ler�m�z�n entelektüel ve �nsan� potans�yeller�n� gel�şt�rerek, kend�ler�ne güvenen, saygılı, 

l�der n�tel�kl� ve sorumluluk sah�b� b�rer dünya vatandaşı olmalarını amaçlamaktayız. Bu süreçte 

okul-öğrenc�-a�le üçgen�n�n �let�ş�m�n� güçlü tutmanın önem�n�n de b�l�nc�ndey�z. 

Hazırladığımız bu k�tapçığın s�zlere rehber olmasını umuyor ve öğrenc�ler�m�z�n akadem�k 

başarısı ve duygusal gel�ş�m� göz önünde bulundurularak planlanan uygulamalarımızda 

desteğ�n�z� bekl�yoruz.

 Mutlu ve başarılı b�r eğ�t�m- öğret�m yılı d�l�yoruz. Saygılarımızla.	

       1-    KURUMSAL

MİSYONUMUZ
  Ulusal ve evrensel değerler� kavrayıp ben�msem�ş, b�l�msel yöntemler� kullanma 

becer�ler� �le donanmış, okuyan, sorgulayan, araştıran, çözüm bulan, özgün, yaşam boyu sanatla 

ve sporla �lg�lenen, en az b�r yabancı d�l b�len, çağdaş ve Atatürk'çü gençler yet�şt�rmekt�r.

HEDEFLERİMİZ
 

       *   Atatürk �lke ve devr�mler�n� kavramış, demokras� ve barış anlayışını ben�msem�ş b�reyler 

yet�şt�rmek,

        *  Sevg�, saygı, barış, dürüstlük, hoşgörü g�b� değerler�m�z� yaşatmak,

        *  Kend�s�ne ve �nsanlığa karşı sorumluluklarını yer�ne get�ren b�reyler yet�şt�rmek,

        *  Ana d�l�n� ve evrensel d�llerden İng�l�zce'y� etk�l� b�r b�ç�mde kullanan b�reyler yet�şt�rmek,

        *  Çaba ve gel�ş�m� önemsemek,

        *  Öğrenc� gel�ş�m�n� ve başarısını sürekl� tak�p ed�p, değerlend�rmek,

        *  Öğrenc�ler�m�z�n akadem�k, sosyal, sanatsal ve duygusal gel�ş�m�n� en üst düzeyde tutmak,

        *  Kend� başına öğrenmes�n� ve öğrenmey� sevmes�n� öğretmek,

        *  Her öğrenc�ye eş�t fırsat sunmak, b�rey�n en �y� yönler�n� öne çıkarmaya çalışmak.

       2-     İLETİŞİM

Adres: Gökçebelen Mah. 29. Cadde 33201 Sokak 4/B  Yen�şeh�r/Mers�n

Web S�tes�: guneygel�s�mokullar�.k12.tr  Telefon:  (0324) 473 25 34-35  Fax: (0324) 473 25 36
 



Saygılı
girişimci

cesurbilgili
 Gel�ş�m Okulları olarak yaratıcılığa, �let�ş�me, anlayışa ve karşılıklı saygıya değer 

ver�yoruz. Okul ortamında �y� �let�ş�m, ortak anlayışın ve �lerlemen�n en öneml� anahtarıdır. 

Öğrenc�ler�m�z�n gel�ş�m� ve vel�ler�m�z�n desteğ� açısından �let�ş�m konusunda özell�kle d�kkat 

ed�lmes� gereken konuları s�zlerle paylaşmak �st�yoruz. 

Gel�ş�m�m�ze katkıda bulunacak her türlü öner�ye de açığız. 

      *  Öğretmenler�m�z ders sırasında, eğ�t�m çalışmalarında oldukları �ç�n s�zlerle telefonla 

bağlantı kuramazlar. Ac�l durumlarda okulumuz �dares�n� arayıp öğretmenler�m�ze not 

�leteb�l�rs�n�z. 

    *  Vel� b�lg� formunu eks�ks�z doldurmanız öneml�d�r. Olab�lecek adres ve telefon 

değ�ş�kl�kler�n� okulumuza b�ld�rmen�z r�ca olunur.

    *  B�reysel görüşme talep eden vel�ler�m�z, bel�rt�len görüşme gün ve saatler�nde 

öğretmenlerden randevu alarak b�reysel görüşme yapab�l�rler.

***Özel �ht�yaç hal�nde ve ac�l görüşülmes� gereken durumlarda, vel� görüşmeye 

çağrılab�lmekted�r.

        1-    EĞİTİM ÖĞRETİM

 Gel�ş�m okulları olarak öğrenc�ler�m�z�n saygılı, hoşgörülü, empat� kurab�len, 

farkındalığı yüksek, dürüst ve sorumluluk sah�b� b�reyler olmalarını hede�emektey�z. Aynı 

zamanda tüm öğrenc�ler�m�z�n gerek akadem�k, gerekse k�ş�l�k gel�ş�mler�n� en üst düzeye 

taşımak, onları hızla gel�şen dünyamızın get�rd�kler�ne hazır kılmak amaçlarımız arasındadır. 

Bunun �ç�n öğret�m sürec�n�n öğrenc� �ç�n �lg� çek�c�, düşünmeye zorlayıcı ve evrensel anlayışa 

uygun olması planlanır. Uygulanan programımızın �çselleşt�r�lmes� ve hayata uygulanab�l�rl�ğ� 

öneml�d�r ve bu nedenle programımız öğrenc�ler�m�z�n yapab�ld�kler� üzer�ne kurulur ve 

gel�şt�r�l�r. 

 Okulumuzda çocukların kend� terc�hler�n� yaparak karar alma becer�ler�n� 

gel�şt�rmeler�ne, hedef bel�rlemeler�ne, sorumluluk almayı öğrenmeler�ne, öz d�s�pl�n ve 

yetenekler�n� gel�şt�rmeler�ne destek ver�l�r. Eğ�t�m programımız �le çocukların, yaratıcı, 

g�r�şken, sorgulayıcı, kend�n� rahatça �fade edeb�len, başkalarının görüşler�ne saygılı b�reyler 

olarak yet�şmeler� teşv�k ed�l�r. Amacımız �lg� ve yetenekler�n�n farkına varmış, paylaşmayı b�len, 

doğayı seven, hem kend� başına hem de grupla çalışma becer�s�ne sah�p, ülkes�n� seven, m�ll� 

değerler�ne sah�p çıkan nes�ller yet�şt�rmekt�r.

       2-     EV ÇALIŞMALARI
 

 Ev çalışmaları, öğrenc�n�n hang� �lg� düzey�nde olursa olsun başarısını arttıran, sınıf 

etk�nl�kler�n� eve taşımanın yanı sıra sorumluluk ve öz d�s�pl�n kazandıran b�r araçtır.



etkili iletişim kuran
Açık fikirli DüşünenDuyarlı

 Özel Güney Gel�ş�m Okulu olarak ev çalışmalarından beklent�ler�m�z şunlardır:

 İy� tanımlanmış ev çalışmaları öğrenc�n�n gel�ş�m�n� destekler. Tekrar çalışmaları �le 

b�lg�n�n pek�şt�r�lmes� hede�end�ğ� g�b�, hazırlık çalışmaları �le de araştıran-sorgulayan, merak 

eden öğrenc� b�l�nc�n�n �çselleşt�r�lmes� amaçlanmaktadır. Bu amaçla öğrenc�n�n çalışmalarını 

zamanında ve düzgün yapmaya gayret ederek tesl�m etmes� gerekmekted�r.

	 Okulumuzda �k� t�p ödev ver�lmekted�r. Bunlar tekrar ve hazırlık ödevler�d�r.

	 Ev çalışmasına ayrılması gereken süre hafta �ç�  en fazla 40 dak�ka, hafta sonu  �se 2 x 40 

dak�ka olarak planlanır. Ancak bu süreler�n b�reysel farklılıklara ve çalışma alışkanlıklarına bağlı 

olarak değ�ş�m göstereb�leceğ� göz önünde bulundurulmalıdır.

	 Öğrenc�ler�m�zden ev çalışmalarını uygun b�r sürede tamamlama alışkanlığı 

ed�nmeler� beklen�r.

	 Öğrenc�ler�m�zden ver�len çalışmaları yardım almadan yapmaları ve b�t�rd�kten sonra 

b�r yet�şk�ne �mzalatmaları �sten�r.

	 Zamanında tamamlanmayan ev çalışmaları aynı gün �çer�s�nde öğrenc�n�n teneffüs ve 

öğlen aralarından alınarak okulda tamamlatılır. Eğer tamamlanmazsa öğrenc� tekrar bu 

çalışmalardan sorumlu tutulur. Ev çalışmalarını yapmamayı alışkanlık hal�ne get�ren 

öğrenc�ler�n vel�ler� okula davet ed�lerek öğretmen vel� �şb�rl�ğ�yle b�r yol �zlen�r.

***Çarşamba günler� öğrenc�ler�m�z�n ödevs�z günüdür.

*** Her öğrenc�n�n b�reysel özell�kler�ne göre planlama gerekt�ren durumlar oluşab�l�r. Bu durum 

Öğretmen - Öğrenc� - Vel� - PDR �şb�rl�ğ� �le ele alınır.

1-	 OKULDA ÖĞRENCİLERİMİZDEN BEKLEDİĞİMİZ DAVRANIŞLAR

Sınıf kuralları, okulun açıldığı �lk hafta uygulanan uyum programı kapsamında sınıfın ortak 

kararı �le bel�rlen�r ve alınan kararlar görsel olarak sınıfta serg�len�r. 

Buna göre önemsed�ğ�m�z, sınıf ve okul �çer�s�nde uyulmasını bekled�ğ�m�z sınıf kuralları 

şunlardır:

         *     Ders akışına saygılı olmak

         *     Ders materyaller�n� eks�ks�z get�rmek

         *     Ver�len ev çalışmalarını zamanında tamamlamak

         *     Okulda kullanılması uygun olmayan materyaller� get�rmemek

    *  Arkadaşlık �l�şk�ler�nde �let�ş�m kurallarına d�kkat etmek, fiz�ksel ya da sözel olarak 

�nc�tmemek

         *     Sınıf ve okul materyaller�n� özenl� ve tem�z kullanmak

         *     Okul �çer�s�nde farklı kullanım alanlarının kurallarına uymak

         *     Serv�s kurallarına uymak
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       2-    UYGUN OLMAYAN DAVRANIŞLARLA KARŞILAŞILDIĞINDA İZLENEN YOL

 Gel�ş�m Okulu olarak b�zler öğrenc�ler�m�z�n özgüvenl�, sorun çözme becer�ler� 

gel�şm�ş, �y� �let�ş�m kurab�len, sosyal ve sorumluluk sah�b� b�reyler olarak yet�şmeler�n� 

hede�emektey�z. Bu hede�er doğrultusunda da poz�t�f yaklaşımın olumlu davranış kazandırma 

konusunda etk�l� olduğunun b�l�nc�ndey�z. Bunun �ç�n davranış kazandırma aşamasında okul ve 

sınıf kurallarının sene başında öğrenc�lerle b�rl�kte bel�rlenmes�n�n çocuklarımıza b�r çerçeve 

ç�zeceğ�n� ve bu davranışları �çselleşt�rmeler�n� kolaylaştıracağını düşünüyoruz. Bunun yanında 

davranışların �çselleşt�r�lmes� sürec�nde zaman zaman öğrenc�ler�m�z�n sıkıntı 

yaşayab�lecekler�n�n de farkındayız. Bu nedenle aynı öğrenc� tarafından tekrar ed�len olumsuz 

davranışlar karşısında olumlu davranış kazandırma adına nasıl b�r yol �zleyeceğ�m�z� s�zlerle 

paylaşmak �sted�k.

         *    Kurallar sene başında öğrenc�lerle b�rl�kte bel�rlen�r.

      *   Kurallara uymayan davranışlar gözlemlend�ğ�nde öğrenc�ye doğru davranışı kazanması 

adına zaman tanınır. 

         *    Çözümlenemeyen durumlarda öğretmen öğrenc�y� yönlend�rerek yardımcı olur. 

      *    Öğrenc�yle “Davranış Sözleşmes�” �mzalanarak doğru davranışın kazanılması adına b�r 

süre bel�rlen�r. 

      *   Davranış yen�den tekrarlandığında öğretmen �le rehberl�k bölümü b�rl�kte nasıl b�r yol 

�zleneceğ�n� planlar. 

         *     Bel�rlenen süre �çer�s�nde davranış yen�den tekrarlanırsa a�le desteğ�ne başvurulur. 

***Okulumuz tarafından kabul ed�lmeyen davranışlarda (arkadaşlarına sözel ya da fiz�ksel zarar 

vermek, arkadaşlarının ya da okulun eşyasına b�lerek zarar vermek) bu aşamalar 5. maddeden 

başlayarak uygulanır.

1-	 KIYAFET KURALLARIMIZ

Öğrenc�ler�m�z okulumuzun bel�rled�ğ� kıyafet yönerges�ne uygun g�y�n�rler. Buna göre,
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1-       GÜVENLİK

	 Okulumuzda tam gün çalışan b�r güvenl�k görevl�s� vardır. Güvenl�k görevl�m�z 

öğrenc�ler�m�z �ç�n uygulanacak olan tedb�rlerden sorumludur. 

	 Teneffüs saatler�nde nöbetç� öğretmenler gözet�m� sağlar.

	 Öğrenc�ler�n eğ�t�m saatler�nde; sını�ara ve kor�dorlara personel dışındak� k�ş�ler�n 

g�rmes�ne �z�n ver�lmez.

2-       SAĞLIK 

	 Okulumuzda öğrenc�ler�m�z�n sağlığından sorumlu �lkyardım eğ�t�m�nden geçm�ş b�r 

hemş�re bulunmaktadır.

	    Ateş� veya bulaşıcı hastalığı olan öğrenc�ler�m�z�n, d�ğerler�n�n de sağlığını 

düşünerek, hastalıkları süres�nce evler�nde d�nlenmeler� ve hastalıkla �lg�l� sorumlu 

öğretmen�n�n b�lg�lend�r�lmes� beklent�m�zd�r. 

	 Öğrenc�m�z okulda hasta olursa a�les�ne haber ver�l�r.

	 Okul kazaları ve öğrenc�m�z�n hastaneye ac�l götürülmes� gereken durumlarda vel� 

b�lg�lend�r�l�r. Öğrenc�m�z, öğretmen eşl�ğ�nde vel�n�n b�ld�rd�ğ� en yakın hastaneye ulaştırılır.

	 Okulda yaşanab�lecek küçük kazalarda öğrenc� b�r öğretmen eşl�ğ�nde okul 

hemş�res�ne götürülür. Sağlık b�r�m�n�n vereceğ� karar doğrultusunda �lkyardım yapılır ve 

gerek�yorsa olayla �lg�l� a�le b�lg�lend�r�l�r.

	 Öğrenc�ler�m�z�n özel sağlık durumu �le �lg�l� kayıtlar okul rev�r�nde hemş�rem�z 

tarafından tutulmaktadır. B�lg�ler�n öğrenc� sağlık dosyasına �şlenmes� �ç�n b�lg�ler�n b�r�me 

ulaştırılması öneml�d�r.

                İlaç Kullanımı

	 Şurup şekl�ndek� �laçların öğrenc�m�z�n a�les� tarafından okul hemş�res�ne tesl�m 

ed�lmes� gerekmekted�r. 

	 Okul hemş�res�ne ulaşamadığınız durumlarda sınıf öğretmen�ne tesl�m edeb�l�rs�n�z.

3-       SERV�S VE ULAŞIM 

	 Okulumuzda eğ�t�m gören öğrenc�ler�m�z�n okula gel�ş ve g�d�şler� Sancar Tur�zm 

aracılığı �le sağlanmaktadır. 



	 Okul çıkışlarında vel�s� tarafından alınan öğrenc�ler�m�z�n çıkış saatler�m�ze uyularak 

alınması gerekmekted�r. Bu sürec�n sağlıklı �şlemes� adına okulumuz 2016-2017 eğ�t�m öğret�m 

dönem�nde Serv�scell uygulamasına başlamıştır. Tüm vel�ler�m�z�n söz konusu programı 

kullanmaya özen göstermes� r�ca olunur. Uygulamayla �lg�l� b�lg�lend�rme yapılacaktır.

	 Öğrenc�n�n okul g�r�ş saat�ne yet�şeb�lmes� ve d�ğer öğrenc�ler�n beklememes� �ç�n 

öğrenc�n�n serv�s aracı gelmeden en az 5 dak�ka önce hazır olması sağlanmalıdır. Öğrenc�n�n 

herhang� b�r nedenle sabah veya akşam serv�se b�nmeyecek olması durumunda serv�s 

sürücüsüne en az 20 dak�ka önces�nden s�stem üzer�nden haber ver�lmes� gerekmekted�r.

	 Serv�s �ç� kurallara güvenl�k açısından tüm öğrenc�ler�m�z�n uyması gerekmekted�r. 

Öğrenc�ler serv�s �çer�s�nde başkalarını ve kend�n� tehl�keye sokacak davranışlar yapmamalı, 

uygun olmayan kötü sözcükler kullanmamalı, arkadaşlarını, serv�s görevl�ler�n� ve serv�s 

sürücüsünü rahatsız edecek, d�kkat dağıtacak davranışlarda bulunmamalıdır. 

	 Sorularınız ve �letmek �sted�ğ�n�z konularda okul serv�s sorumlumuza ulaşab�l�rs�n�z. 

Konuyla �lg�l� s�ze en kısa sürede yanıt ver�lecekt�r.

    

    *  Bütün serv�sler�m�zde b�r gözetmen bulunmaktadır. Gözetmenler�n görevler� �se şu 

şek�lded�r;

       *   Sabahları, serv�sler okul �ç�nde kend�ler�ne ayrılan yere park ett�kten sonra öğrenc�ler�n 

güvenl� b�ç�mde sını�arına g�rmes�n� sağlar.

         *    Öğrenc�ler�n emn�yet kemer�n� bağlamalarını ve araç �çer�s�ndek� düzen� sağlar.

    *  Araç okuldan hareket etmeden önce öğrenc� l�stes� �le tüm öğrenc�ler�n araca gel�p 

gelmed�ğ�n� kontrol eder.

      4-     OKULA GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR
          *       Okul eğ�t�m saatler� 08.40 – 16.15 arasıdır.

          *       Okula erken gelen öğrenc�ler kend� sını�arına g�d�p ders hazırlıklarını yaparlar.

	 Sabah okula zamanında gel�nmes� öğrenc�n�n öğrenmeye geç�ş�n� ve güne başlama 

sürec�n� hızlandırdığı �ç�n eğ�t�m açısından öneml�d�r. Derse başlayan sınıfın d�kkat�n�n 

dağılmaması açısından okula gel�ş saatler�ne uyulması r�ca olunur.

	 Geç kalan ve mazeret� neden�yle �z�n alarak okuldan gün �ç�nde ayrılmak �steyen 

öğrenc� vel�ler�n�n müdür yardımcısından �z�n kâğıdı almaları gerekl�d�r. İz�n kâğıdının b�r 

kopyası sınıf öğretmen�ne d�ğer� güvenl�k görevl�s�ne tesl�m ed�lecekt�r.

	 Öğrenc�n�n okuldan alınmasıyla yapılan değ�ş�kl�kler en geç saat 13.00'e kadar öğrenc� 

�şler�ne b�ld�r�lmes� gerekmekted�r. Öğrenc�m�z� okul çıkışında farklı b�r k�ş�n�n alması gerekt�ğ� 

durumlarda vel�m�z�n sınıf öğretmen�n� b�lg�lend�rmes� r�ca olunur. 
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5-       SINIFTA ÖĞRENCİLERİMİZİN KULLANACAĞI MATERYALLER

	 Okul forması  (Okuldan alınacaktır. )

	 Dönem başında bel�rlenen ve öğrenc�den �stenen ders k�tapları ve kaynak k�taplar

	 Kışlık ve yazlık Beden Eğ�t�m� eşofmanı  (Okuldan alınacaktır. )

	 Spor ayakkabısı

	 Yedek kıyafet ( Öğrenc� çantası veya dolabında bulunab�l�r.)

	 Suluk (Kırılmayacak şek�lde kapaklı ve kullanışlı olmalı.)

	 Çanta

***Çarşamba günler� serbest kıyafet günüdür.

***Okula gönder�len, öğrenc�ler�m�ze a�t tüm eşyalar et�ketlenmel�d�r. Benzer malzemeler 

kolaylıkla karışab�lmekted�r.

Okula get�r�lmemes� gereken eşyalar:
	 * Oyuncak

	 * Her türlü elektron�k c�haz

	 * Para (Okul gez�s� veya k�tap fuarları �ç�n para get�r�lmes� �stend�ğ�nde, �stenen m�ktar 

kadar.)

                  * Sakız

6-       YEMEK 

	 Okuldak� yemekler deney�ml� aşçılar, gıda mühend�sler� ve d�yet�syenler denet�m�nde, 

h�jyen standartlarına uygun hazırlanır.

	 Okulda 3 yemekhane kullanılır.

	 B�r aylık menü okulumuzun web sayfasında düzenl� olarak yayınlanır.

7-       GÜN AKIŞI 1.2.3.4. SINIFLAR

*

*

*

*
*

*
*
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  1-     ÖZEL GEREKSİNİMLERİ OLAN ÖĞRENCİLER

 B�reysel özell�kler� ve/veya akadem�k yeterl�l�kler� açısından yaşıtlarından beklenen 

düzeyden farklılıklar gösteren öğrenc�lere, PDR B�r�m� ve Okul Ps�koloğu tarafından 

gereks�n�mlere özel danışmanlık h�zmet� ver�lmekted�r.

 Düzenl� grup gözlemler�, grup çalışmaları, b�lg�lend�r�c� vel� sem�nerler� ve a�le-uzman-

öğretmen �let�ş�m�n�n sağlanması da b�r�m�n temel çalışmaları arasındadır. 

2-       SIKÇA SORULAN SORULAR 

Hafta sonu kulüp çalışmaları var mı?

Hafta sonu ( Cumartes� ) kulüp çalışmaları okulumuzda yapılmaktadır. Bu konudak� detaylı 

b�lg� okul açıldıktan sonra s�zlere göndereceğ�m�z b�lg� broşürü �le duyurulacaktır.

Okulda doğum günü kutlayab�l�r m�y�z?
	

Doğum günü kutlamaları  öğret�m sürec�n� etk�led�ğ� �ç�n okulda yapılmamaktadır.

Ders çalışma alışkanlığını nasıl kazandırab�l�r�m?

Bu konularla �lg�l� okulumuz ps�koloj�k danışma b�r�m� ve okul ps�koloğumuz eğ�t�mler 

düzenlemekted�r.

Eşyalarımız kayıp ne yapalım?
Kaybolan g�y�m eşyaları �ç�n sınıf öğretmen� �le lütfen öğrenc� sınıfı, kat askılıkları ve branş 

sını�arına bakınız.











Yaratıcı Sorgulayan

Duyarlı BilgiliAçık fikirli

İletişim kuranEtkili

İlkeli Cesur Düşünen

saygılı

Gökçebelen Mah. 29.Cadde 33201 Sok.4/B
Yenişehir / Mersin Tel: 0324 473 25 34 Fax: 0324 473 25 36

Çağdaş insan
yetiştiriyoruz!
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