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Öğrencinin
Adı:
Soyadı:
Sınıfı:
ESKİŞEHİR ÖZEL ŞEHİR KOLEJİ VELİ PROTOKOLÜ
ÖZEL ŞEHİR KOLEJİ’ nin misyonu: Yarınlarımızın gururu olacak gençlerimizi ve çocuklarımızı
çok yönlü eğitim programları ile desteklemek; onların yeteneklerini geliştirerek bilgi, teknoloji, spor ve
sanat alanlarında lider, özgürlükçü, doğa dostu, yenilikçi, yaratıcı, sorgulayıcı, ilke ve değerleri
yüksek bireyler yetiştirmektir.
EĞİTİM FELSEFEMİZ:
Öğrencilerimizin kendi yeteneklerini üst seviyede kullanarak hayata hazır olmalarını
sağlamaktır. Düşünce özgürlüğünü geliştiren zihinsel ve ahlaki alışkanlıklar kazanan bireyler
yetiştirmektir. Öğrencilerimize Türkiye’nin ya da vatandaşı oldukları ülkelerin önde gelen yurttaşları
olmaya hazırlayacak ve teşvik edecek düşünsel ve davranışsal temelleri kazandırmaktır.
Öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, velilerimizi ve tüm çalışanlarımızı misyon ve felsefemizi destekleyen
çalışmalara teşvik etmektir.
Ayrıca her bireye, kazanımlarını insanlık ve ülke yararı için kullanmalarını sağlayacak eğitim olanağı
sunmaktır.
VELİ TAAHHÜDÜ
Okulumuzun misyon ve felsefesi, okul topluluğumuzu tanımlar ve programımıza rehberlik
eder. Çocuklarımızı yaratıcı ve eleştirel düşünmeleri için teşvik eder ve destekleriz.
Okulunuzun misyon ve felsefesiyle mutabık olduğumu; ben ve ailemin ÖZEL ŞEHİR KOLEJİ’ nin temel
ilke ve değerlerini destekleyeceğimizi; okulun benimsediği ve kullandığı eğitim ilkelerini ve
uygulamalarını anladığımı kabul ederim.
Belirli zamanlarda okul tarafından uygulanıp yayınlanan okulun politika ve prosedürlerini
destekleyerek bunlara uyacağımı beyan ederim. Çocuğumun okulun tüm kural ve politikalarına
uymasını sağlayacağımı ve bu kural ve yönetmelikleri ihlal ettiğinde okulun disiplin politikasını
destekleyeceğimi taahhüt ederim.
ÖZEL ŞEHİR KOLEJİ, işleyişi okul ücretlerine dayanan bir kurumdur. Bildirilen kayıt esasları
doğrultusunda tüm okul ücretlerini zamanında ödeyeceğimi taahhüt ederim.
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VELİ SORUMLULUKLARI
Biz, veliler olarak, çocuklarımızın öğrenmesini aşağıdaki şekilde destekleyeceğiz:
• Çocuğumun akademik, duygusal, davranışsal ve sosyal durumları ile ilgili okul yönetiminin düşünce ve
tavsiyelerini dikkate alacağım ve yerine getireceğim.
• Öğrenci okul listeleri okul tarafından öğrencinin gelişimi ve sınıflardaki grup dengesi dikkate alınarak
yapılır ve tanışma gününde duyurulur. Bu karara saygı duyacağım.
• Çocuğumun fiziksel ve duygusal sağlığını etkileyebilecek tüm değişiklikler hakkında okula bilgi
vereceğim.
• Çocuğumun diğer öğrencilere fiziksel ve duygusal zarar vermesi durumunda okulla iş birliği
yapacağım ve gerekli önlem ve desteği sağlayacağım.
• Veli olarak okul kampüsü içinde herhangi bir öğrenciye sözel ve fiziksel müdahalede
bulunmayacağım, gerekli durumlarda sorunun çözülmesi için okul idaresini bilgilendireceğim.
• Çocuğumun hastalık gibi önemli bir mazereti olmadıkça devamsızlık yapmadan okula zamanında
gelmesini sağlayacağım.
• Çocuğumun okul demirbaş, eşya ve araç-gerecine zarar vermesi durumunda oluşan maddi zararı
karşılayacağım.
• Boşanma, velayet hakları, adres değişikliği ile, kimlik ve iletişim bilgilerimde oluşabilecek tüm
değişiklikleri okul idaresine zamanında bildireceğim.
• Veli olarak okul saatleri içerisinde belirtilen yerde bekleyeceğim.
OKULUN SORUMLULUKLARI
ÖZEL ŞEHİR KOLEJİ bünyesindeki tüm okullarda, öğrencilerimiz bizim için özel ve biriciktir.
• Öğrencilerimizin akademik, sosyal, kültürel, sanatsal eğitimlerinin temel ihtiyaçlarına cevap verecek
olanakları sağlamaktır.
• Milli Eğitim Bakanlığının yönetmeliklerine riayet etmektir.
• Kampüs içerisindeki tüm çalışanların, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmeliklerine uygun olarak iş ve
işlemlerini yürütmektir.
• Öğrencilerimize kampüs içerisinde acil yardım hizmeti vermektir.
• Okulumuzun kampüs güvenliğini, özel güvenlik birimi ile sağlamaktır.
• Yapılacak her türlü etkinlik ve aktivitede öğrencilerimizin ve velilerimizin maddi ve manevi
menfaatleri ön planda tutmaktır.
• Okulumuz yemek, ulaşım vb. hizmetlerin her birini denetime açık, yönetmeliklere, usul ve esaslara
uygun olarak vermektir.
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