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Değerli Velilerimiz,

okulumuzda bazı sorunlar var ve

sizin desteğiniz gerekli!!

Malesef öğrencilerimiz gittikce okulda hiç bir kurala uymak gerekmediğini düşünüyor. Kasım
ayının başında okul sınırlarından çıkma sorunu ile ilgili bir duyuruda bulunmuştum. Bu
sorunu hala yaşıyoruz. Hemen hemen her gün öğrenci ailelerine çocuklarının okul sınırları
dışına çıktığını mektup yolu ile bildirmem gerekiyor.

Her gün öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz saygısızlıklara şahit oluyor ve hakaretler duymak
zorunda kalıyor. 'Sınıfa vaktinde girmek', 'sınfta sessız olmak', 'bir başkası konuşurken
susmak' gibi en basit kurallar hiçe sayılıyor. Sanki kendilerine ait miş gibi sınıflardaki sıraların
üzerleri boyanıp kendilerine delikler açılıyor.

Bir diğer örnek ise erkekler tuvaleti. Burada iki kapı tekmelenerek kırıldı ve kaldırılmak
zorunda kaldı. Ayrıca bazı erkekler ihtiyaçlarını tuvaletin etrafında ve duvarlara doğru
gidermekte ısrarcı... Çöpler okulun içerisinde ve dışında çöp kutusuna değil de yerlere
atılıyor...

Çocuklarınız bunları evlerinde de yapabiliyor mu??? Tabiki de hayır!!! Peki gençlerimiz
neden tüm bunları okulda yapabilme hakkına sahip olduklarını düşünüyorlar?

Okul herkesin kendisini rahat ve güvende hissetmesi gereken bir mekan. Bunun için tertipli
ve temiz bir ortam gerekli. Öğrenci temsilciliğimiz de aynı fikirde! Toplantılarında okulumuzu
daha güzel bir yer haline getirmek için düşünceler yürütüp fikirler üretiyorlar.

Hep birlikte bu durumu ancak herkesin yardımı ve desteği ile düzeltebiliriz. Bunun içi herkes
davranışlarına dikkat etmeli.

Mesela içinde bulunduğumuz dönemde bir sınıfımızın hapısı kırıldı. Öğrenciler kapıyı kıranı
ele vermediler ama birlik olup kırılan kapılarını tamir ettirdiler. Zarar verdikleri birşeyi
değiştirmeleri gerektiğini anlamışlardı ve bu yüzden onlara saygı duydum.
'Nezaket ve saygı' konusuna gelinirse: Eğer öğrenciler birbirlerine ve öğretmenlerine karşı
saygılı olursa herkes kendini daha iyi hisseder, çünkü herkes karşısındakinden saygı bekler!!

Okulumuzda güzel bir atmosfer yaratmak mümkün olmalı. Bunu herkesin birbirine karşı
saygılı olması ve mobilyalarımızı dikkatli kullanması ile sağlıyabiliriz. Okul binamızın,
mobilyalarımızın, okul bahçemizin güzel olması durumunda herkes kendini daha iyi
hissedecektir. Öğretmenlerimiz ellerinden geleni yapıyorlar – öğrencilerimiz de katkı da
bulunması gerekiyor!

Lütfen sizde bize destek olun ve kızınız / oğlunuz ile bu konuyu açıkca konuşun.

Teşekkürler! Ayrıntılı bilgi için bana ulaşabilirsiniz.

Saygılarımla,

(Bödecker)
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