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ÖĞRENCİ DAVRANIŞ KURALLARI VE ÖĞRENCİ YÖNETMELİĞİ (YAZ OKULU) 
 
Concord Koleji Yaz Okulu’na katılan tüm öğrenciler Öğrenci Davranış Kuralları ile Öğrenci 
Yönetmeliğini (Yaz Okulu) kabul ve riayet etmelidirler. Tüm öğrenciler: 
 

 Yaz Okulu topluluğunun tüm üyelerine anlayış ve saygı göstererek herkese karşı 
arkadaşça, kibar, yardımsever ve nazik olmalıdırlar. Her türlü kötü davranış 
soruşturulacaktır. 

 (Herhangi bir dilde) küfürlü konuşmamalıdırlar. 

 Tüm sınıflarda ve faaliyetlerde İngilizce konuşmalıdırlar. 

 Ev ebeveyninin, öğretmenin veya diğer personelin talimatlarına uymalıdırlar. 

 Ev ebeveyniyle, öğretmenle ve diğer öğrencilerle iyi geçinmelidirler. 

 Kolej çevresini temiz tutmalı, okul eşyalarına zarar vermemeli veya okul alanına, 
araçlara ve sınıflara çöp atmamalı; yatak odalarını, çöp atmadan veya duvar 
yazıları yazmadan düzenli tutmalıdırlar. 

 Ders, gezi ve yatma saatlerine geç kalmamalıdırlar. 

 Başkalarının eşyalarına saygı göstermelidirler. Başkalarının kişisel eşyalarını alma, 
yerini değiştirme veya kullanma da buna dahildir. 

 Personelin aksi yönde izni olmadıkça her zaman Kolej kampüsü içerisinde 
kalmalıdırlar. 

 Personelin aksi yönde izni olmadıkça veya yatma zamanı belirli bir olay nedeniyle 
uzatılmadıkça yatma zamanında (12 yaş altı için 21.30, 12+ için 22.30) Öğrenci 
Pansiyonunda olmalıdırlar. 

 Yaz Okulu topluluğunun diğer üyelerine kabadayılık taslamamalıdırlar. 

 Kolej binaları ile müştemilatında bulunurken veya kampüs dışı faaliyetlerle geziler 
sırasında (elektronik sigara dahil) sigara, alkol veya yasadışı maddeler tüketmemeli 
veya yanlarında bulundurmamalıdırlar. 

 Karşı cinsin kaldığı yerlere girmemelidirler. Kızların oğlanların kaldıkları yerlere, 
oğlanların da kızların kaldıkları yerlere girmesi yasaktır. 

 Yaz Okulu topluluğunu tehlikeye atmamalı veya Concord Koleji’nin saygın itibarına 
zarar vermemelidirler. 

 
Ebeveynlerin/vasilerin gezi denetim formu doldurmaları gerekir. 10-13 yaşları arasındaki 
öğrenciler, kampüs dışı geziler sırasında tamamen denetime tabi olmalıdırlar. 14 yaş ve 
üzeri öğrencilerin ebeveynleri/vasileri, denetim dışında kalmayı seçerek öğrencilerin günü 
arkadaşlarıyla geçirmesine izin verebilirler. Eğer öğrenciler denetime tabi değillerse, 
kararlaştırılmış buluşma noktasında öğretmenlerine gün boyunca kayıt yaptırmalıdırlar. 
Bunun yapılmaması disiplin cezasıyla sonuçlanabilir. 
 
Yaz Okulu, işbu kuralları ihlal eden veya ısrarla kötü davranışlar sergileyen veya Yaz 
Okulu toplumu üyelerini tehlikeye attığı veya Concord Koleji’nin saygın itibarını zedelediği 
düşünülen başka herhangi bir gerekçeyle öğrencileri eve gönderme hakkını saklı tutar. 
Öğrenciler, giderleri ebeveynlerince karşılanarak eve gönderilecektir ve ücretler iade 
edilmeyecektir. Yaz Okulu’nun kararı nihai olacaktır ve kursun kısa süresi nedeniyle temyiz 
hakkı bulunmamaktadır. Ancak, gerekli olduğunu düşünürlerse ebeveynler Yaz Okulu’nun 
Şikâyet Prosedürü’ne başvurabilirler. 


