
 

 

ODTÜ  GELİŞTİRME  VAKFI  OKULLARI   

ÖĞRENCİ  - VELİ  - OKUL 

SÖZLEŞMESİ  

    Okul - veli iş birliği, öğrenci başarısını artıran önemli etmenlerden biridir. Güvenli ve düzenli 

bir okul ortamının sağlanmasında idareci  ve  öğretmenlerin  görev  ve  sorumluluğu  

olduğu  kadar sürdürülebilirliği açısından  velilerin de  sorumluluğu bulunmaktadır. Eğitimin  

tüm  aşamalarına  ve  ortamlarına   veli katılımının öncelikli amacı, okulun eğitim 

etkinliklerini yönlendiren okul personeline destek olmak, çalışmalara meslekleri ve 

yeterlilikleri doğrultusunda farklı düzeylerde katkı sağlamak, okul - öğrenci - veli  işbirliğinin  

paydaşı olarak  öğrencinin  akademik ve  sosyal  başarısının  artarak  devamlılığına  

destek vermek olacaktır.  

 

Bu  sözleşme; veliyi  ve  öğrenciyi  okulun  işleyişi,  kuralları,  öğrencilere  ve  velilere  

sağlayacağı  imkanlar  ve  paydaşların  karşılıklı  hak  ve  sorumlulukları  konusunda  

bilgilendirmek  amacıyla  hazırlanmıştır.  

 



 

 

 

HAKLAR  

• Destekleyici, güvenli ve etkili bir ortamda çalışmak 

• Okul toplumundan ve çevreden saygı ve destek görmek 

• Okulda alınan tüm kararlara ve okul kurallarına uyulmasını 

istemek 

• Gerek görüldüğü takdirde planlanmış eğitim etkinliklerinin yer, 

zaman ve içeriğini en az bir hafta önceden haber vererek 

değiştirmek. 

• Ödül ve cezalara karar vermek; öğrenci ve velilerin bu kararları 

saygıyla karşılamasını ve önerilere uyulmasını beklemek  

• Okulun hedeflerine uygun planlamalara öğrenci ve velilerin 

katılımını ve desteğini beklemek 

OKULUN HAK VE 

SORUMLULUKLARI 



 

 

SORUMLULUKLAR  

• Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini destekleyecek materyal, ekipman ve 

teknolojik donanım sağlamak. 

• Okulda olumlu bir kültür yaratmak. 

• Öğrenci, veli ve çalışanlar arasında hiçbir nedenden dolayı ayrım yapmamak. 

• Eğitim ve öğretim sürecini okulun duvarlarıyla sınırlamamak. 

• Öğrencilerin, velilerin okul çalışanlarının kendilerini ve fikirlerini ifade 

edebilecekleri fırsatlar yaratmak. 

• Okulun güvenilir ve temiz olmasını sağlamak. 

• Öğrenciler için iyi bir model olmak. 

• Okulun ve öğrencinin ihtiyaçları doğrultusunda sürekli gelişmek. 

• Okulda etkili öğrenmeyi destekleyecek bir ortam yaratmak. 

• Okulun işleyişine ait kararların ve kuralların uygulanmasını takip etmek. 

• Okul - toplum ilişkisini geliştirmek. 

• Öğretmen, öğrenci ve veli görüşmelerini düzenlemek ve ilgilileri zamanında 

bilgilendirmek. 

• Okul çalışanlarının ihtiyaçları doğrultusunda okul içi eğitim çalışmaları 

düzenlemek. 

• Okul çalışanlarının ihtiyaçlarını belirleyerek giderilmesi için çözümler üretmek. 

• Okulun işleyişi ve yönetimi konusunda ilgili tarafları düzenli aralıklarla 

bilgilendirmek. 

• Veli ve öğrenci hakkında ihtiyaç duyulan bilgileri toplamak, değerlendirmek, 

sonuçlarını ilgililerle paylaşmak ve gizliliğini sağlamak. 

• Veli, öğrenci ve öğretmenler arasında düzenli bir iletişim sağlamak. 

• Okul ve çevresinde şiddet içeren davranışlara kesinlikle izin vermemek.  

 



 

 

 

HAKLAR   

• Düşüncelerini özgürce ifade etme 

• Güvenli ve sağlıklı bir okul ve sınıf ortamında bulunma 

• Bireysel farklılıklarına saygı gösterilmesi 

• Kendisine ait değerlendirme sonuçlarını zamanında öğrenme ve sonuçlar 

üzerindeki fikirlerini ilgililerle tartışabilme 

• Kendisine ait özel bilgilerin gizliliğinin sağlanması 

• Okulun işleyişi, kuralları, alınan kararlar hakkında bilgilendirilme 

• Okul kurallarının uygulanmasında tüm öğrencilere eşit davranılması 

• Kendini ve diğer öğrencileri tanıma, kariyer planlama, karar verme ve 

ihtiyaç duyduğu benzer konularda danışmanlık alma 

• Akademik ve kişisel gelişimini destekleyecek ders dışı etkinliklere katılma 

• Okul yönetiminde temsil etme ve edilme 

• Özgün eserlerini kamuya sergileme 

• Ulusal ve uluslar arası etkinliklerde okulu temsil etmede gerekli 

durumlarda okuldan maddi ve manevi destek alabilme 

• Ders dışı etkinliklerle ilgili sorumluluklar dâhilinde okulun her türlü 

olanağından yararlanma 

 

ÖĞRENCİNİN  HAK 

VE  

SORUMLULUKLARI   



 

 

 
 
SORUMLULUKLAR 
 

• Okulda bulunan kişilerin haklarına ve kişisel farklılıklarına saygı 

göstermek  

• Ders dışı etkinliklere katılıp bu etkinliklerden en iyi şekilde yararlanmak 

• Arkadaşların ve okulun eşyalarına zarar vermemek; verilen zararın bedelini 

karşılamak 

Sınıfça belirlenen kurallara uymak 

• Ödül ve disiplin yönetmeliğine ve veli-öğrenci el kitapçığında yer alan tüm 

okul kurallarına uymak 

• Okul yönetimine (fikir, eleştiri, öneri ve çalışmalarla) katkıda bulunmak 

• Arkadaşlara, öğretmenlere ve tüm okul çalışanlarına saygılı davranmak 

• Hiçbir şekilde kaba kuvvete ve baskıya başvurmamak 

• Okulun bilim ve sanat panolarına yazı ve fotoğraflarla katkıda bulunmak 

• Okulda düzenlenecek eğitim semineri ve toplantılarda gelen konuklara 

ilgili birimlere ulaşmaları için rehberlik etmek 

• Okulun eğitim felsefesine uygun, çalışkan ve gayretli olmak 

• Okulumun adını her zaman üst düzeyde tutacak davranış ve gayret içinde 

olmak 

• Akademik dürüstlüğü ilke edinmeleri,eğitim öğretim hayatları boyunca 

özgün ve yaratıcılığı esas alan çalışmalar yapmak 

 

 



 

 

HAKLAR  

 

• Çocuğunun eğitimiyle ilgili tüm konularda bilgilendirilmek 

• Adil ve saygılı davranışlarla karşılanmak 

• Çocuğuna okul ortamında nitelikli kaynaklar, eğitim ve fırsatlar sunulacağını 

bilmek 

• Düzenli aralıklarla okulun işleyişi hakkında bilgilendirilmek 

• Okul Aile Birliği aracılığı ile okul yönetimine yardımcı olma ve böylelikle 

katkıda bulunmak 

• Çocuğunun okuldaki gelişim süreciyle ilgili olarak düzenli aralıklarla 

bilgilendirilmek  

• Okulun veli eğitim çalışmalarından yararlanmak 

• Okulun sunduğu tüm sosyal ve kültürel etkinliklerden yararlanmak    

 

 
 

VELİNİN HAK VE 

SORUMLULUKLARI 



 

 

 

SORUMLULUKLAR  

• Çocuğunun her gün okula zamanında, öğrenmeye hazır, okulun kılık-kıyafet 

kurallarına uygun bir şekilde gitmesine yardımcı olmak 

• Okulun duyuru ve yayınlarını takip etmek 

• Bilgi edinmek ve toplamak amacıyla gönderilen her tür anket ve formu doldurup 

zamanında geri göndermek 

• Okul-Aile Birliği seçimlerine ve toplantılarına katılmak 

• İhtiyaç duyduğunda çocuğunun ödevlerini yapabilmesi konusunda olanak 

sağlamak, gerekli açıklamaları yapmak, ancak; kendi yapması gereken ödevleri 

asla yapmamak 

• Çocuğunun sağlıklı bir şekilde çalışabilmesine uygun fiziki ortamı sağlamak 

• Çocuğunun uyku ve dinlenme saatlerine dikkat etmek 

• Okulun düzenleyeceği veli eğitim seminerlerine katılmak 

• Çocuğuna yaşına uygun sorumluluklar vermek 

• Disiplin yönetmeliğini ve veli-öğrenci el kitapçığını dikkatlice okuyup 

çocuğunun, disiplin kurallarına uyması için gerekli önlemleri almak 

• Çocuğun akademik ve sosyal  gelişimini  sağlamak  için  öğretmenleriyle  ve 

okul  yönetimiyle  işbirliği  yapmak 

• Çocuğunun ruhsal ve fiziksel durumundaki değişmeler hakkında okulu 

zamanında bilgilendirmek 

• Aile ortamında fiziksel ve psikolojik şiddete izin vermemek 

• Çocuğunun her türlü zararlı alışkanlıklardan uzak durması konusunda gerekli 

özeni göstermek 

• Çocuğunun toplumsal hizmet kurumlarında gönüllü olarak çalışmasını, sosyal 

yardım etkinliklerinde görev almasını desteklemek 

• Okulun akademik dürüstlük politikasını benimsemek ve bu konuda işbirliği 

yapmak 

 



 

 

 

SORUMLULUKLARI 


