
BATIKENT KAVRAM KOLEJİ 

VELİLERİMİZİN DİKKAT EDECEKLERİ HUSUSLAR 

 

  Çocuklarımızın akademik, ruhsal, bedensel, sosyal, zihinsel... Vb. gelişimlerinin 

sağlıklı olabilmesi için aile ve okula büyük görevler düşmektedir. Bu nedenle aile ve okul 

işbirliği için;  

 

1. Öğrencinin zamanında uyumasını, dinlenmesini sağlayınız, 

2. Öğrencin okula zamanında gelmesini sağlayınız, 
3. Öğrencinin öz bakımını kontrol ediniz, okul formasını giymesini sağlayanız, 
4. Veli toplantılarına, seminerlere ve etkinliklere mutlaka katılmalısınız, 
5. Kavram Mobile sistemini düzenli bir şekilde takip ediniz, 
6. Öğrencinin çantasını düzenli bir şekilde kontrol ediniz,  
7. Okuldan gelen duyuru ve formları zamanında doldurarak ilgili birime gönderiniz, 
8. Evde huzurlu bir ortam sağlanmalı, çocuğunuz ile nitelikli zaman geçirmelisiniz. 
9. Öğrencinin yanında okul, sınıf ve öğretmenleriyle ilgili pedagojik olmayan 

konuşmalardan uzak durulmalıdır, 
10. Okul idaresi ve öğretmenlerle görüşmek için randevu almalısınız, 
11. Eğitim – Öğretim saatleri içerisinde eğitim ortamlarında bulunmamalısınız, 
12. Bulaşıcı ve ateşli hastalık durumlarında hem kendi çocuğunuz hem de sınıf ve okul 

sağlığı için çocuğunuzu okula göndermeyiniz, 
13. Yazılı ve sınav dönemlerinde devamsızlık yapılmamalıdır,  ( Zorunlu hallerde ise 

Sağlık Raporu alınmalıdır) 
14. Öğrenci, yanında belirli bir limit üzerinde (ortaokulda 10 tl, lisede 20 tl) nakit para 

bulundurmamalıdır. Ayrıca kıymetli eşya ve aksesuarla okula gelmemelidir. Bu 
konularda tüm sorumluluk öğrenci ve ailededir. 

15. Aileye ait telefon, adres ve değişen bilgiler bir hafta içerinde okul idaresine 
bildirilmelidir. 

16. Okulda doğum günü kutlaması, öğle yemeği sonrasında yemekhanede yapılabilir. 
Gerekli tüm malzemeler (Plastik tabak-çatal-bıçak-yiyecek-içecek-süslemeler vb.) 
veli tarafından karşılanır. Kesici, yanıcı, delici, patlayıcı hiçbir madde getirilmemelidir. 

17. Yazılı izin dilekçesi olmadan hiçbir öğrenci okuldan erken çıkamaz. 
18. Öğrenciler okul içinde cep telefonu kullanamazlar. Bu nedenle gün içerisinde 

öğrencinize ulaşmak istediğinizde okul numaralarını aramalısınız, 
19. Öğrenciler, okul saatleri içinde (öğle teneffüsü dâhil) okul dışına çıkamaz, okula 

yemek isteyemez veya satıcı çağıramazlar.  
20. Okul idaresi ile görüşmeniz gereken konuları müdür yardımcısı – müdür ile 

görüşünüz, 

 Eğitim – Öğretim İşleri ( ders programı, soru çözüm saati, etüt uygulamaları, 
yazılı-deneme uygulamaları, e-okul işlemleri, not işlemleri vb.) 

 Kitap, Kırtasiye, Kıyafet, Yemek 

 Devam – Devamsızlık, 

 Okuldan Erken Alma, 

 Öneri ve Eleştiriler, 

 Disiplin İş ve İşlemleri, 

 Revir ve Servis Uygulamaları, 

  
21. Okul Rehberlik Birimi ile görüşmeniz gereken konular, 

 Seminerler, Toplantılar, 

 Akademik Başarı ve Sınav Sonuçları, 

 Ödev Takibi, 

 Bireysel Sorunlar, 

 Gelişim Takibi, 

 Eğitsel, Mesleki, Bireysel Rehberlik 


