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SERVİSLERDE 
 

1. Servise vaktinde binerim. 

2. Serviste yerime oturup, emniyet kemerimi takarım. 

3. Serviste bağırmadan, uygun ses tonuyla konuşurum.  

4. Servisi temiz tutmaya özen gösteririm. 

5. Serviste arkadaşlarımı rahatsız edici davranışlarda bulunmam. 

6. Camdan sarkmanın tehlikeli olduğunu bilirim. 

7. Servis görevlilerine saygılı davranırım. 

8. Servis aracı hareket halindeyken yerimde otururum. 

 

ON  THE  SCHOOL  BUS 
 

1. I get on the school bus on time.  

2. I sit in my place on the school bus and fasten my seat belt.  

3. I do not talk loudly or shout on the school bus.  

4. I do my best to keep the school bus clean.  

5. I do not disturb my friends on the school bus.  

6. I do not open the windows or stick my hand or arm out of the 

windows.  

7. I behave respectfully towards the staff on the school bus.  

8. I do not stand up while the school bus is moving.  
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YEMEKHANEDE 
 

1. Yemekten önce ve sonra ellerimi yıkarım. 

2. Yemek alırken sıraya girerim. 

3. Yiyebileceğim kadar yemek alırım, aldığım yemeği bitiririm. 

4. Yemek yerken görgü kurallarına uyarım. 

5. Yemekhanede arkadaşlarımı rahatsız edici davranışlarda bulunmam. 

6. Yemeğim bittiğinde sandalyemi düzeltir öyle giderim. 

7. Yemek yediğim kabı görevliye teslim edip, teşekkür ederim. 

 

 
 

IN  THE  DINING  ROOM 
 

1.  I wash my hands before and after the meal. 

2.  I form a queue to get my meal.  

3.  I take only as much food as I can eat.  

4.  While I am eating, I obey the rules.  

5.  I do not disturb my friends in the dining room. 

6.  After I have finished my meal, I put my chair straight before I leave 

7.  I give my meal tray to the person on duty and say thank you.  
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SINIFLARDA 

 
1. Derslerime zamanında girerim. 

2. Öğretmenlerim gelmeden gerekli araç gerecimi hazırlarım. 

3. Sınıfça aldığımız kararları uygularım. 

4. Sınıfımı temiz tutmaya özen gösteririm. 

5. Ders sırasında söz alarak konuşurum, konuşanı dinlerim. 

6. Sınıfımdaki araç gereçleri dikkatli kullanırım. 

 

 

IN  THE  CLASSROOMS 

 
1.  I go to my lessons on time.  

2.  I get out books and equipment needed for the lesson before the 

teacher comes. 

3.  I obey decisions taken by the class. 

4.  I do my best to keep the classroom clean.  

5.  During lessons I speak when I have permission and I listen to the 

person who is speaking.  

6.  I do not harm the equipment in the classroom.  
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SINAV KURALLARI 
 

1. Zamanında sınıfımda olurum. 

2. Sınav sırasında gerekli olan kalem, silgi, kalemtıraş gibi malzemeleri 

hazır bulundururum. 

3. Sınav gözetmeni olan öğretmenimin, sınavın düzeni ile ilgili uyarılarını 

dikkatle dinlerim. 

4. Sınav süresince yalnızca sınavımla ilgilenirim. 

5. Sınav soruları ile ilgili açıklama yapılırsa dikkatle dinlerim. 

6. Sınav sırasında, sınav sorularıyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırım. 

7. Sınav süresinin bitimine kadar sessizce beklerim. 

8. Sınav bitiminde kâğıtların toplanmasını bekler, sonra sınıftan çıkarım. 

 
 
 
 
 
 

EXAMINATION  RULES 
 

1.  I am in my classroom on time.  

2.  Before the exam I make sure I have the necessary equipment such as a 

pencil, a rubber and a pencil sharpener.  

3.  I listen carefully to instructions given by the teacher who is invigilating.  

4.  I do not talk to my friends during the exam.  

5.  I do not disrupt the exam in any way.  

6.  I do not comment on the exam questions.  

7.  I wait silently until the end of the exam.  

8.  At the end of the exam I do not stand up or leave the room before all the 

papers are collected.  
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OKUL BAHÇESİNDE 
 

1. Okul bahçesindeki çiçekleri korurum. 

2. Okul bahçesinde bize ayrılan alanlarda oynarım. 

3. Okul bahçesinde arkadaşlarımla oynadığımız oyunlarda kurallara 

uyarım. 

4. Oyun sırasında kendime ve arkadaşlarıma zarar verecek davranışlardan 

sakınırım. 

5. Okul bahçesini temiz tutmaya özen gösteririm. 

 

 

 

IN  THE  SCHOOL  GROUND’S 
 

1.  I do not harm the flowers in the school grounds.  

2.  I play in the areas set aside for us in the school grounds. 

3.  I obey the rules of the games I play with my friends in the school 

grounds.  

4.  I don’t disturb my friends while I’m playing. 

5.  I do my best to keep the school grounds clean. 
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KORİDORLARDA 
 

1. Koridorlarda yavaş yürürüm. 

2. Koridorlarda öğretmenlerimle, arkadaşlarımla  selamlaşırım. Saygılı 

davranırım. 

3. Ders anında koridorlardan yavaş ve sessiz geçerim. 

4. Koridorlarda bulunan pano, dolap, resim gibi araç gereçleri korurum. 

5. Koridorlardaki nöbetçi öğretmenlerimin uyarılarını dinlerim. 

6. Koridorları temiz tutmaya özen gösteririm. 

 
 
 

IN  THE  CORRIDORS 
 

1.  I walk slowly in the corridors. 

2.  I greet my teachers and my friends in the corridor.  I behave 

respectfully. 

3.  In lesson time I go down the corridors slowly and quietly.  

4.  I protect the furniture like panels, cupboards and pictures that is 

found in the corridors.  

5.  I listen to what the teachers on corridor duty say. 

6.  I do my best to keep the corridors clean. 
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 GÖRSEL SANATLAR; Kişinin duygu ve düşüncelerinin, 

gözlemlerinin, çizgi ve renk ile yüzeye aktarımıdır. 

  ART  is the expression of a person’s feeling and experiences using line, 

colour and surface.  
 TEKNOLOJİ VE TASARIM; Yaratıcılığımızı ve el becerilerimizi 

geliştirmek, farklı teknikler öğrenmek, boş zamanlarımızda üretmeyi 
hedeflemek, paylaşmak ve uyum içinde çalışmaktır. 

  CRAFT is developing our creativity and practical skills, learning 

different chniques, aiming to make things in our free time, sharing and 
working in harmony.  

ATÖLYE   KURALLARI 
 

1. Atölyeye gerektiği zamanlarda giderim. 
2. Atölyede yüksek sesle konuşmanın düşünmeyi engellediğini bilirim. 
3. Malzemelerimi eksiksiz getiririm. Çünkü kendimi malzemelerimle 

daha iyi ifade edebilirim. 
4. Atölyeyi temiz tutarım. Bunun emek vererek hazırladığım ve 

kirlenmesini istemediğim çalışmalarımı korumanın bir koşulu 
olduğunu bilirim. 

5. Atölyeden çıkarken öğretmenimden izin alırım. 
 

STUDIO  RULES 
 
1.  I go to the studio whenever it is necessary. 
2.  I know talking loudly stops people thinking.  
3.  I bring all the materials I need, so that I can express myself better.  
4.  I keep the studio clean because I know this is necessary to protect my 

work, which I don’t want to get dirty.  
5.  I only leave the room with permission from the teacher. 
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MERDİVENLERDE 

 

1. Merdivenlerin sağ tarafından iner, sağ tarafından çıkarım. 

2. Merdivenlerden koşmadan inip çıkarım. 

3. Merdivenleri teker teker iner, teker teker çıkarım. 

 
 
 
 

 
 
 
 

ON  THE  STAIRS 
 

 

1.  I go up and down stairs keeping to the right. 

2.  I do not run up and down stairs.  

3.  I go up and down stairs one at a time. 
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KANTİNDE 
 

 
1. Kantinde alış veriş yaparken sıraya girerim. 

2. Kantinde arkadaşlarımı rahatsız edici davranışlarda bulunmam. 

3. Kantin çalışanlarına saygılı davranırım. 

4. Kantini temiz tutmaya özen gösteririm. 

 
 

 
 
 
 

IN  THE  CANTEEN 
 

 

1.  I join the queue when I buy something from the canteen. 

2.  I do not run or disturb my friends in the canteen.  

3.  I behave respectfully towards the canteen staff. 

4.  I do my best to keep the canteen clean do my best.  
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TUVALETLERDE 

 

1. Tuvaletleri temiz tutarım, sifonu mutlaka çekerim. 

2. Ellerimi yıkadıktan sonra muslukları hemen kapatırım. 

3. Tuvalet kâğıtlarını çöp kutusuna atarım. 

4. Tuvaletin kapısını açmadan önce kapıyı çalarım. 

5. Tuvaletlerde oyun oynanmayacağını bilirim. 

 

 

 

 

IN  THE  TOILETS 

 

1.  I keep the toilets clean and I always flush them.  

2.  After I have washed my hands, I turn off the taps immediately. 

3.  I put used toilet paper in the bin.  

4.  I do not open any toilet door without knocking.  

5.  I do not play games in the toilets.  
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SOYUNMA ODALARINDA 

 

1. Soyunma odalarında sessiz olurum. 

2. Soyunma odalarında giysilerimi unutmamaya özen gösteririm. 

3. Soyunma odalarını temiz tutmaya özen gösteririm. 

4. Soyunma odalarını sadece giyinme soyunma amacı ile kullanırım. 

 

 

 

 

 

IN  THE  CHANGING  ROOMS 

 

1.  I do not make a noise in the changing rooms. 

2.  I do not leave my belongings in the changing rooms.  

3.  I try my best to keep the changing rooms clean. 

4.  I do not play games in the changing rooms.  

 


