
ANKARA ATATÜRK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE 

ANKARA 

 
 

Okulunuza……………. LGS puanı ve ................yüzdelik dilimle yerleşen 

………………………………….’nın velisiyim. Öğrencimin aşağıda belirtilen sıralama ile 

ikinci yabancı dil ve zorunlu seçmeli ders seçimini kabul etmiş bulunmaktayım. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 
 

 

 

VELİNİN ÖĞRENCİNİN 

ADI SOYADI ADI SOYADI 

İMZA İMZA 

 

 

NOT:Okulumuzda 2-3 Almanca, 1-2 Fransızca, 1-2 İspanyolca, 1 Rusça, 1 Çince sınıfı 

açılacaktır. İkinci Yabancı Dil dersi olarak ayrılan sınıflara yeterli sayıda istekli öğrenci 

bulunmaması halinde aşağıdakilerden hangisini öncelikle okumasını istediğiniz kutulara 

tercih sıra numarasını yazınız. Öğrencilerin ikinci yabancı dil sınıflarına yerleştirilmesi 

öğrenci isteği ve LGS puan üstünlüğüne göre olacaktır. 

 

 
İKİNCİ YABANCI DİL TERCİH SIRASI ( Derslerin Altına Numara Koyunuz) 

 

ÇİNCE ALMANCA RUSÇA FRANSIZCA İSPANYOLCA 
     

 

ZORUNLU SEÇMELİ DERS (Seçtiğiniz Dersin Sonuna ( X) Koyunuz 
 

GÖRSEL SANATLAR 
 

MÜZİK 
 

 
BURSLU OLUP OLMADIĞI 

 

MEB BURSLU 
 

MEB BURSLU DEĞİL 
 



 



 

ANKARA ATATÜRK LİSESİ 
2022– 2023EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ - VELİ – OKUL SÖZLEŞMESİ 

 
Bu sözleşme; veliyi ve öğrenciyi okulun işleyişi, kuralları, öğrenci ve veliye sunacağı olanaklar ve tarafların karşılıklı 

hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 

Sözleşmenin Tarafları: 
■ Öğrenci ■ Öğrenci Velisi/Anne-Babası ■ Okul Yönetimi 

ÖĞRENCİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI 
HAKLAR 

 Güvenli ve sağlıklı bir eğitim öğretim ortamına sahip olma 

 Okul toplumundan saygı görme 

 Kendisine ait özel bilgilerin gizliliğinin sağlanması 

  Kendisine ait akademik ve sosyal değerlendirilmelerin sonuçlarından zamanında haberdar olma ve gerekli 

birimlerle bu sonuçlar üzerinde tartışabilme 

 Okul kuralları ve işleyişi hakkında zamanında ve açıklıkla bilgilendirilme 

  Ruhsal ve akademik alanlarda bireysel gelişimi ve kariyer planlamasını destekleyecek çalışmalardan 

yararlanma 

 Okul yönetiminde temsil etme ve edilme 

 Özgün eserlerini ve fikirlerini ulusal ve uluslararası ortamlarda sergileyebilme (konser, sergi, seminer) 

 Ders dışı etkinliklerden yararlanabilme 

  Okulun sağlayacağı sanatsal etkinliklere katılım, ulaşım olanakları, eğitim malzemeleri gibi yerleşke yaşamıyla 

bağlantılı hizmetlerden gerekli koşullara uyarak yararlanabilme 

 SORUMLULUKLAR 

 Okulda bulunan kişilerin haklarına ve bireysel farklılıklarına saygı göstereceğim 

 Ortaöğretim Kurumları yönetmeliğinde belirtilmiş olan tüm kurallara uyacağım 

 Okulun ve arkadaşlarımın eşyalarına zarar vermeyeceğim, verdiğim durumda zararın bedelinin karşılanması 

 Okulun güvenli ve temiz bir yaşama alanı olmasında üzerime düşen görevleri yerine getireceğim 

 Okulun eğitim felsefesine uygun, gelişmeyi hedefleyen bir öğrenci olacağım 

 Okulumu temsil ettiğim her zaman ve her alanda uygun akademik ve davranış özelliklerini sergileyeceğim 

 Fikir, çalışma ve önerilerimle okul yönetimine katkıda bulunacağım 

 Akademik ve ders dışı tüm çalışmalarda üzerime düşen görevleri zamanında yerine getireceğim 

 T. C. Sağlık Bakanlığı COVİD-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi Çerçevesinde hazırlanan Covid-19 Okul 

Eylem Planı Kurallarında alınan önlemlere uygun hareket edeceğim. 

VELİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI 
HAKLAR 

 Okulda saygılı ve adil bir tutumla karşılanmak 

 Çocuğumun akademik ve davranış gelişimden zamanında haberdar olmak 

 Okulun işleyişi hakkında düzenli olarak bilgilendirilmek 

 Okul Aile Birliği aracılığıyla okul yönetimine katkıda bulunmak 

 Okulun veli eğitim seminerlerinden yararlanmak 

 Okulun sunduğu sosyal ve kültürel olanaklardan yararlanmak 

SORUMLULUKLAR 

 Çocuğumun her türlü maddi ve manevi sorumluluğumu zamanında yerine getireceğim 

 Okulun duyuru ve yayınlarını takip edeceğim. Çağrılı toplantılara katılacağım 

 Bilgi edinmek amacıyla iletilen anket ve formları zamanında teslim edeceğim 



 

 Okul Aile Birliğine gereken desteği sağlayacağım 

 Çocuğum devam-devamsızlık bilgilerini e-okuldan takip edeceğim. 

  Okulda var olan akademik ve davranış ortamının evde de sürmesini sağlayarak, tutum birliğini sürdürecek; 

gerektiğinde bu konuda okul rehberlik servisi ve okul yönetiminden destek talep edeceğim 

  Ortaöğretim Kurumları yönetmeliğini okuyup, her konuda okulla fikir birliği içinde olduğum duygusunu 

öğrencime hissettirecek ve gerekli desteği sağlayacağım 

 Çocuğumun ruhsal ve fiziksel değişimleri konusunda okulu zamanında bilgilendireceğim 

 Aile ortamında fiziksel ve psikolojik şiddete izin vermeyeceğim 

 T. C. Sağlık Bakanlığı COVİD-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi Çerçevesinde hazırlanan Covid-19 Okul 

Eylem Planı Kurallarında alınan önlemlere uygun hareket edeceğim. 

OKULUN HAK VE SORUMLULUKLARI 

HAKLAR 

 Okulda alınan tüm karar ve kurallara uyulmasını istemek 

  Gerekli gördüğü durumlarda önceden planlanmış etkinliklerin yer, zaman ve içeriğini en az bir hafta önceden 

haber vermek şartıyla, değiştirmek 

  Ödül ve cezalara karar vermek, öğrenci ve velilerin bu kararları saygıyla karşılamasını ve gereğini yapmasını 

beklemek 

  Okul hedeflerini gerçekleştirme adına yapılan planlama ve uygulamalarda öğrenci ve veliden katılım ve 

destek beklemek 

 Destekleyici ve etkin bir ortamda çalışmak 

 SORUMLULUKLAR 

  Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimin sağlamak amacıyla gereken tüm araç, kişi ve teknolojik donanımı 

sağlamak 

 Okulda olumlu bir iklim yaratmak 

 Okul ortamını paylaşan herkese eşit ve adaletle yaklaşmak 

 Eğitim ve öğretimin okul duvarlarıyla sınırlı olmadığını bilincinde olup, gerekeni yerine getirmek 

 Okulun güvenli ve temiz bir yaşam alanı olmasını sağlamak 

 Okul ortamını paylaşan herkesin fikirlerini ifade edebilecekleri ortamları oluşturmak 

 Okul işleyişine ait karar ve uygulamalardaki tutarlılık ve devamlılığı takip etmek 

 Okul – toplum ilişkisini geliştirmek 

 Okul-öğrenci-veli görüşmeleri düzenleyerek bilgi akışını sağlamak 

 Öğrenciler için toplum hizmet projelerini oluşturmak ve yürütmek 

 Bilimsel yayınların güncel olarak okul kaynaklarında bulunmasını sağlamak 

 T. C. Sağlık Bakanlığı COVİD-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi Çerçevesinde hazırlanan Covid-19 Okul 

Eylem Planı Kurallarında alınan önlemlere uygun hareket edilecektir. 

Sözleşmenin tarafı olarak yukarıda sunulan hak ve sorumluluklarımı okudum. Haklarıma sahip çıkacağıma ve 

sorumluluklarımı yerine getireceğime söz veririm. 

 
Öğrenci Velisinin ……/……./2022 

Adı Soyadı Adı Soyadı  

İmza İmza  

 
 

 
Adil YAMAN Mehmet COŞAN 

Okul Müdürü O.A.B.Başkanı 



 

ANKARA ATATÜRK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE 
 

ANKARA 
 
 
 

Okulunuz Hazırlık sınıfı……………………….T.C. no lu ......................................................... adlı 

öğrencinin velisiyim. Öğrencim hakkında veya okulla ilgili bilgilendirme, devamsızlık, duyuru, 

davet, tebrik, kutlama vb konularda okul ve okul yöneticilerinin tarafıma her türlü elektronik 

iletişim araçlarıyla (SMS, E-Mail, Toplu İletişim Programları vb.) ulaşmalarını, mesaj, evrak, 

dosya göndermelerini istiyor ve kabul ediyorum. 

Gereğini bilgilerinize arz 
 

…………./………./2022 
 

Veli Adı Soyadı İmza 
 

Veli Telefonu: 
 

Veli E-Mail : 
 
 
 
 
 
 

ANKARA ATATÜRK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE 
 

ANKARA 
 
 
 

Okulunuz Hazırlık sınıfı……………………….T.C. no lu ............................................................... adlı 

öğrencinin velisiyim. Öğrencim hakkında veya okulla ilgili bilgilendirme, devamsızlık, duyuru, 

davet, tebrik, kutlama vb konularda okul ve okul yöneticilerinin tarafıma her türlü elektronik 

iletişim araçlarıyla (SMS, E-Mail, Toplu İletişim Programları vb.) ulaşmalarını, mesaj, evrak, 

dosya göndermelerini istiyor ve kabul ediyorum. 

Gereğini bilgilerinize arz 
 

…………./………./2022 
 

Veli Adı Soyadı İmza 
 

Veli Telefonu: 

Veli E-Mail : 

 

 



 

ANKARA ATATÜRK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 
 

Adres: Korkutreis Mah. Sezenler Cad. No:11  
Sıhhıye- Çankaya / ANKARA 
 

Telefon: (0312) 231 51 20 
 

Fax (Belge Geçer) : (0312) 231 96 92 
 

Email: ankaraataturklisesi1886@gmail.com  
 

Kurum Email: 119556@meb.k12.tr 
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