
Okul - veli işbirliği, öğrenci başarısını artıran önemli 
faktörlerden biridir. Güvenli ve düzenli bir okul 
ortamının sağlanmasında veli katılımının rolü büyüktür. 
Veli katılımının öncelikli amacı, okulun eğitim 
etkinliklerini yönlendiren okul personeline destek 
olmak, çalışmalara meslekleri ve yeterlilikleri 
doğrultusunda farklı düzeylerde katkılarını sağlamak, 
okul ve ev arasında sıkı bağlar kurarak öğrencinin 
eğitim sürecine katkıda bulunmaktır. 

Bu sözleşme; veliyi ve öğrenciyi okulun işleyişi, kuralları, öğrencilere ve velilere sağlayacağı imkânlar 
ve tarafların karşılıklı hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 

Sözleşmenin tarafı olarak yukarıda sunulan hak ve sorumluluklarımı okudum. 

Haklarıma sahip çıkacağıma ve sorumluluklarımı yerine getireceğime söz veririm. 

 
                                            

     Adı Soyadı   Adı Soyadı        Adı Soyadı 
       Öğrenci                     Öğrenci Velisi      Okul Müdürü 
      

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, 

• Eğitim ve öğretim çalışmalarında veliden destek almak, 
• Eğitim ve öğretimi engelleyen olumsuz davranışlarla 
karşılaşmadan, eğitim ve öğretimi sağlıklı biçimde 
sürdürebilmek, 

• Planlanmış eğitim etkinliklerinin yer, zaman ve içeriğini 
önceden haber vererek değiştirmektir. 

 
 

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 ayırım yapmamak, 

• Eğitim ve öğretim sürecini okulun duvarlarıyla 
sınırlamamak, 

• Öğrencilerin, velilerin ve 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 eğitim 
seminerleri düzenlemek, 

 

• Okul çalışanlarının ihtiyaçlarını belirleyerek bunların 
giderilmesi için çözümler üretmek, 

• Okulun işleyişi ve yönetimi konusunda, ilgili tarafları 
düzenli aralıklarla bilgilendirmek, 

• Veli ve öğrenci hakkında ihtiyaç duyulan bilgileri 
toplamak, değerlendirmek, bunların sonuçlarını ilgililerle 
paylaşmak ve gizliliğini sağlamak, 

• Veli toplantılarının belirli aralıklarla ve düzenli olarak 
yapılmasını sağlamak, 

• Okul ve çevresinde, şiddet içeren davranışlara 
kesinlikle izin vermemek, 

• “Davranış Yönetim Politikası”nı uygulamak ve takibini 
yapmak, 

• Öğrenciyi bireysel farklılıklarıyla tanımak, anlamaya 
çalışmak ve ona rehberlik etmek, 

• Öğrenci kişisel dosyalarını sağlıklı şekilde düzenlemek, 
• Öğrenciyi, gereksinimleri doğrultusunda “Rehberlik 
Servisi”ne yönlendirmek, 

• Öğrencinin başarısız olduğu derslere yönelik takviye 
dersleri düzenlemek, 

• Öğrencilerin okul ortamında akranları ve öğretmenleri 
ile yaşadığı anlaşmazlıkları, problem çözme 
(müzakere) ve arabuluculuk tekniklerini kullanarak 
yapıcı olarak çözme konusunda öğrencileri güdülemek 
ve bu durumu sürdürmek, 

• Öğrencilerin okul ortamındaki gelişimleri konusunda 
aileleri bilgilendirmek, 

• Bilimsel ve teknolojik gelişim ve değişimleri izlemek, 
• Öğrencinin gelişimi için, gerektiğinde, okul dışı 
uzmanlardan yardım almaları konusunda aileleri 
yönlendirmek, 

• Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, 
• Öğrencinin estetik duygu –görüşünü geliştirmeye 
yönelik sanatsal;  fiziksel gelişimini geliştirmeye yönelik 
sportif etkinlikler düzenlemek, 

• Öğrencileri, “Çocuk Hakları Sözleşmesi”ne koşut olarak 
korumaktır. 



Sözleşmenin Tarafları: 

• Öğrenci  
• Öğrenci Velisi / Anne -Babası 
• Okul Yönetimi 
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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,  
• İlköğretim okulundan, en yüksek diploma notuyla 
mezun olan ilk 5 (beş) öğrencinin ortaöğretimde 
ücretsiz öğrenim görmesi, 

• Öğrencinin arkadaşlarıyla yaşadığı anlaşmazlıklarda 
yapıcı ve onarıcı müdahalelerle karşılaşması (problem 
çözme ve arabuluculuk), 

• Öğrencinin farklı eğitimsel ihtiyaçlarının karşılanması 
için “Eğitimsel Değerlendirme Projesi”nden 
yararlanması, 

• Öğrencinin, başarısız olduğu veya geliştirmek istediği 
derslerle ilgili destek istemesi, 

• Okulun rehberlik servisi çalışmalarından yararlanması, 
• Okulun sağlık hizmetlerinden yararlanması, 
• Kütüphane, laboratuvar, atölye, spor salonu vb. özel 
amaçlarla kullanılan mekânlardan amacına uygun 
yararlanması, 

• “Çocuk Hakları” sözleşmesine uygun davranılmasıdır. 
 

SORUMLULUKLAR 

• Okulda bulunan kişilerin haklarına ve kişisel 
farklılıklarına saygı göstereceğim. 

• Ders dışı etkinliklere katılarak bu etkinliklerden en iyi 
şekilde yararlanacağım. 

• Arkadaşlarımın ve okulun eşyalarına zarar 
vermeyeceğim; zarar verdiğim takdirde bu zararın 
bedelini karşılayacağım. 

• Sınıfça belirlediğimiz kurallara uyacağım. 
 

 

• Okul kurallarına uyacağım. 
• Okul yönetimine (fikir, eleştiri, öneri ve çalışmalarımla) katkıda 
bulunacağım. 

• Arkadaşlarıma, öğretmenlerime ve tüm okul çalışanlarına 
saygılı davranacağım. 

• Hiçbir şekilde kaba kuvvete ve baskıya başvurmayacağım. 
• Derse hazırlıklı geleceğim. 
• Okul Davranış İzleme ve Değerlendirme Kitapçığı 
kapsamındaki beklentilere uygun davranacağım. 

• “Milli Eğitim Bakanlığı”nın ilgili yönetmeliklerinde belirlediği 
kılık-kıyafet kurallarına uyacağım. 

• Arkadaşlarımla ve öğretmenlerimle yaşadığım 
anlaşmazlıklarda, problem çözme ve arabuluculuk tekniklerini 
uygulayacağım. 

• Öğrenmenin kendi sorumluluğum olduğunu bilerek okuldaki 
öğrenme ortamından en üst düzeyde yararlanacağım; 
gerekirse, öğretmenlerimden yardım isteyeceğim. 

• Verilen ödevleri ve projeleri ödev defterime not edeceğim ve 
defterimi ödevlerimi yaptıktan sonra velime imzalatacağım. 

• Ödevlerimi ve projelerimi zamanında yapacağım. 
• Gelmediğim güne ait ödevlerimi ve çalışma kâğıtlarımı 
öğretmenlerimden ve arkadaşlarımdan isteyeceğim veya sınıf 
defterinden takip edeceğim.  

• Dersin içeriği kapsamında ihtiyaç duyulan her türlü materyali 
getireceğim ve amacına uygun kullanacağım. 

• Sınıfımı ve okulumu temiz tutacağım. 
• Belirlenen tarihlerde sınıf nöbetimi tutacağım. 
• Okul ve sınıf panolarının hazırlanmasına katkıda bulunacağım. 
• Yönetici ve öğretmenlerin okul içinde ve okul dışında vereceği 
görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getireceğim. 

• Okulun sosyal, kültürel, sanatsal, sportif vb. etkinliklerinde 
görev alacağım ve çalışmanın amacına ulaşması için her türlü 
çabayı sarf edeceğim. 

• Okula yeni başlayan öğrencilere yardımcı olacağım. 
• Okul bahçesinin düzenlenmesine ve hayvanların korunmasına 
yardımcı olacağım. 

• Düzenlenen okul gezilerinin, okul çalışmalarının bir parçası 
olduğunu bilerek kurallara uygun davranacağım.  

HAKLAR 
• Çocuğumun eğitimiyle ilgili tüm konularda 
bilgilendirilmek, 

• Adil ve saygılı davranışlarla karşılanmak, 
• Çocuğuma okul ortamında nitelikli kaynaklar, eğitim ve 
fırsatlar sunulacağını bilmek, 

• Düzenli aralıklarla okulun işleyişi hakkında 
bilgilendirilmek, 

• Okul yönetimine katılmak, 
• Çocuğumun okuldaki gelişim süreciyle ilgili olarak 
düzenli aralıklarla bilgilendirilmek, 

• Çocuğumun fiziksel ve psikolojik olarak güvende 
olduğunu bilmek, 

• Çocuğum okul yaşantısı ile ilgili herhangi bir güçlük 
yaşadığında düşüncelerimi dile getirebilmek, 

• Çocuğumun gelişimine yönelik okulun düzenlemiş 
olduğu bilgilendirme toplantılarından yararlanmak, 

• Veliler için düzenlenen etkinliklerden yararlanmaktır. 
 
 

SORUMLULUKLAR 
• Çocuğumun her gün okula zamanında, öğrenmeye 
hazır, okulun kılık-kıyafet kurallarına uygun bir şekilde 
gitmesine yardımcı olacağım. 

• Okulun, öğrenciler için düzenleyeceği ders dışı 
etkinliklerden en az iki tanesinde görev alacağım. 

• Okulun duyuru ve yayınlarını takip edeceğim. 
• Bilgi edinmek ve toplamak amacıyla gönderilen her tür 
anket ve formu doldurup zamanında geri 
göndereceğim. 

• Okul Gelişim Yönetim Ekibi (OGYE) ve Okul-Aile Birliği 
seçimlerine ve toplantılarına katılacağım. 

• İhtiyaç duyduğunda öğrencimin ödevlerine katkı 
sağlayacağım, gerekli açıklamaları yapacağım; ancak 
kendi yapması gereken ödevleri asla yapmayacağım. 

• Okumaya, araştırmaya daha fazla zaman ayırması için 
televizyon seyretme ve oyun oynama saatlerini 
düzenlemesine yardımcı olacağım. 

• Evde, o gün okulda yaptıklarını paylaşarak günün 
değerlendirmesini çocuğumla birlikte yapacağım. 

• Çocuğumun uyku ve dinlenme saatlerine dikkat 
edeceğim. 

• Okulun düzenleyeceği aile eğitim seminerlerine 
katılacağım. 

• Çocuğuma yaşına uygun sorumluluklar vereceğim 
(Örneğin, odasını toplama, ev işlerine yardım etme, 
alışveriş yapma gibi). 

• Okul yönetiminin okul-aile ilişkilerini geliştirmek 
amacıyla yapacakları ev ziyaretlerini kabul edeceğim. 

 
 

• Çocuğumun, disiplin kurallarına uyması için gerekli önlemleri 
alacağım. 

• Çocuğumun ruhsal ve fiziksel durumundaki değişmeler 
hakkında okulu zamanında bilgilendireceğim. 

• Aile ortamında fiziksel ve psikolojik şiddete izin vermeyeceğim. 
• Öğretmenlere, okul çalışanlarına, öğrencilere ve velilere 
saygılı ve düşünceli davranacağım. 

• Görevlerini yerine getirmeleri sırasında okul çalışanlarıyla 
işbirliği içinde olacağım. 

• “Davranış İzleme ve Değerlendirme Kitabı”nda yer alan 
kurallar çerçevesinde hareket etmesi için çocuğuma gerekli 
uyarılarda bulunacağım ve davranışlarını izleyeceğim. 

• Çocuğumun okula ilişkin sorunlarını ilgili öğretmene ya da 
yöneticiye ileteceğim. 

• Çocuğumun okulda yaşadığı sorunlara ilişkin tek taraflı yargıya 
varmadan bunları ilgili öğretmenle ya da yöneticiyle 
paylaşacağım. 

• Çocuğumun yanında onun okula ya da öğretmenine olan 
güvenini sarsacak konuşmalar yapmayacağım. 

• Telefon ya da adres değişikliklerini zamanında yazılı olarak 
okul yönetimine bildireceğim. 

• Çocuğumun ödev defterini izleyip imzalayacağım.  
• Okul tarafından talep edilen her türlü materyali, çocuğumun, 
zamanında ve eksiksiz getirmesini sağlayacağım. 

• Çocuğumun akademik ve sosyal gelişimini sağlamak için 
öğretmenleriyle ve okul yönetimiyle işbirliği yapacağım. 

• Çocuğumun okulda düzenlenen tören ve sosyal etkinliklere 
katılmasını sağlayacağım. 

• Çocuğumun devamsızlığını özür bildirim formu (tezkere) ya da 
raporla okul yönetimine bildireceğim. 

• Okul yönetimi tarafından istenen resmi evrakı en geç 3 gün 
içinde okula göndereceğim. 

• Okulun ihtiyaçlarına yönelik olarak gerektiğinde kaynak kişi 
bulunmasına yardımcı olacağım, 

• Çocuğumun, toplumsal hizmet çalışmalarına katılmasını 
sağlayacağım. 

• Çocuğumun, televizyon, bilgisayar (oyun ve internet) vb. 
kullanımını içerik ve zamanlama yönünden denetleyeceğim. 

• Çocuğumun servis ile ilgili güzergâh değişikliklerini okul 
yönetimine önceden yazılı olarak bildireceğim. 

• Çocuğumun, belirlenen yer ve zamanda servisine binmesini 
sağlayacağım.  

 

 


