Disiplin Tüzüğü

Chur Şehir Okulu için

Madde 1
Amaç
1 Disiplin Tüzüğü, Okul Nizamnamesi ile birlikte, düzenli bir okul yaşamının teminatı içindir.
2 Bu tüzük, eğitim kurumları ve eğitmenlerin yetkilerini düzenler ve öğrencilerin tüzük ihlalleri halinde
uygulanacak esasları belirler.
Madde 2
Geçerlilik
Disiplin Tüzüğü Chur Şehir Okulunun bütün öğrencileri için geçerlidir.
Madde 3
Okul Disiplini
1 Öğrencilerin birbirlerine ve yetişkinlere karşı saygılı davranmaları gerekir.
2 Bunlar eğitmenlerin, eğitim kurumlarının ve okul personelinin talimatlarına uymak zorundadır.
3 Okul saatlerine dakik bir şekilde uymak zorundadır.
4 Uygun ve ilgili ders programına uyumlu giysiler giymelidir (olağan dersler, jimnastik ve spor, el sanatları,
ev idaresi, vs.).
5 Okul yaşamını aksatabilecek her türlü davranıştan uzak durmalılar.
Madde 4
Derslikler, demirbaş, cihazlar, okul materyalleri
Öğrenciler, tesisleri, demirbaşları, cihazları ve okul materyallerini özenle kullanmalıdır.
Madde 5
BT Altyapısı, Cep Telefonları
Okulunun bilişim altyapısı eğitim amaçlı görevlerin yerine getirilmesi için öngörülmüştür.
Bilgisayarların donanım ve yazılımlarının manipüle edilmesi, yasa dışı içeriklerin indirilmesi ve yayılması
yasaktır. Şehir Okulu öğrencilerine yönelik BT talimatlarına özenle uyulmalıdır.
2 Ders esnasında cep telefonları ve diğer elektronik cihazların özel amaçla kullanımı yasaktır. Eğitmenler,
ilgili cihazların kapatılmasını talep etmeye veya bunlara ders boyunca el koymaya yetkilidir. Aynı şekilde
okulun sahasında video ve fotoğraf çekimi yasaktır.
3 İnternetin veya diğer bilgi ve iletişim medyalarının (örn. sosyal medya) başka öğrencilere veya Şehir
Okulu personeline karşı, özel amaçla ve kötüye kullanımı halinde, Şehir Okulu Müdürlüğü, yukarıda
sayılan kişileri korumak için her türlü önlem alacaktır. Bunlara polise suç duyurusunda bulunulması da
dahildir.
1 Şehir

Madde 6
Keyif Verici ve Bağımlılık Yapan Madde Kullanımı
Alkol, tütün mamulleri (elektronik sigaralar dahil) ve her türlü bağımlılık yapıcı maddelerin tüketilmesi ve
bulundurulması, okul sahasında ve okul etkinlikleri esnasında bütün öğrenciler için yasaktır.
Madde 7
Silahlar, Diğer Eşyalar
1 Her türlü silah, silah taklidi ve diğer tehlikeli nesneler (örn. lazer işaretleyici ve benzeri), okul sahasında ve
okul etkinlikleri esnasında yasaktır.
2 Okulun müdürlüğü ve yönetimi bu yasağı okul yaşamını aksatabilecek başka nesneler için
genişletebilecektir.
3 Eğitmenler bu tür nesnelere ve cihazlara geçici olarak el koyabilir. Cezai önemin belirlenmesi için el
konulan eşyaların polise teslim edilmesi mümkündür; diğer eşyaların velilere teslim edilmek üzere
saklanması esastır.
Madde 8
Şehir Okulu Tarafından Verilebilecek Disiplin Cezaları
Tüzüğünün ihlalleri, ağırlığına göre okuldan uzaklaştırma, ceza amaçlı ev veya okul ödevleri,
özel çalışma cezaları veya geçici olarak sınıftan uzaklaştırma cezaları ile cezalandırılır. Sınıftan
uzaklaştırma cezası verildiğinde, öğrenci başka bir sınıfa veya başka bir eğitim binasına aktarılır.
2 Okulda yerine getirilecek ceza ödevleri ve özel çalışma cezaları, gözetim altında yerine getirilmelidir.
Bunlar mümkünse disiplin ihlali ile ilişkili olmalıdır.
3 Okulda yerine getirilecek ceza ödevleri ve özel çalışma cezaları için azami süre ihlal başına 10 yarı
gündür. Cezanın uygulanması okul tatillerinde de mümkündür.
1 Disiplin

Madde 9
Okuldan Uzaklaştırılma
Okuldan uzaklaştırma cezası, Kantona ait Okul Yasası hükümlerine göre verilir (md. 55).
Madde 10
Durumun Tespiti, Beyanda Bulunma Hakkı
ihlalinin türü ve şartları belirlenmek zorundadır. İhlale karışan öğrencilerinin beyanı alınmalıdır.

1 Disiplin

2 Süresi

iki yarı günü geçen özel çalışma cezası veya sınıftan uzaklaştırma cezası verildiği hallerde, veliler
önceden eğitmen veya okul yönetimi tarafından bilgilendirilmelidir. İstek üzerine kararın yazılı ve
gerekçeli olarak bildirilmesi gerekir.

Madde 11
Yetkiler
cezaları, eğitmenler, okul yönetimi veya müdürlüğü tarafından verilir.
2 Eğitmenler sözlü veya yazılı bir ihtarı veya olay başına en fazla 2 yarı gün kadar ceza görevleri ya da
özel çalışma cezası ya da kendi okul binasında sınıftan uzaklaştırma talimatı verebilir.
3 Okul yönetimleri, olay başına en fazla 10 yarı gün kadar okul binasında çalışma, özel çalışma cezası
veya sınıftan uzaklaştırma cezası verebilir.
4 Okuldan uzaklaştırma cezası, okul müdürlüğünün kararıyla verilecek olup madde 9 uyarınca yasal
şartları haiz olmalıdır.
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Madde 12
Havale
1 Okul yönetiminin kararları, 10 gün içerisinde okul müdürlüğüne havale edilebilir.
2 Okul müdürlüğünün kararları, 10 gün içerisinde eğitim komisyonuna havale edilebilir.
3 Eğitim komisyonunun kararlarının havale edilmesi, kanton mevzuatı uyarınca gerçekleşir.
Madde 12
Nihai Hüküm
Bu Disiplin Tüzüğü 1 Ağustos 2015 tarihinde yürürlüğe girer. O tarihe kadar geçerli olan
19 Ocak 2007 tarihli sürümün yerine geçer.

Chur Şehir Okulu yönetimi tarafından 24 Ağustos 2015 tarihinde kabul edilmiştir.
Bu Disiplin Tüzüğü 19.01.2007 tarihli sürümün yerine geçer. 1 Ağustos 2015 tarihinde yürürlüğe girer.

