A) Eğitim-Öğretim Hizmetleri (10)
1. Bu okulda; herhangi bir düzey farkı ve eksikliği gözetilmeden
bütün öğrencilere değer verilir.
2. Bu okulda; öğrenciyi utandıracak, onurunu kıracak söz ve
davranışlardan hassasiyetle kaçınılır.
3. Bu okulda öğrencilerin eğitim ve öğretimiyle ilgili olarak
velilerle olumlu ve sürekli iletişim kurulur.
4. Bu okulda bütün öğrencilere anlayış ve hoşgörü ile yaklaşılır.
5. Bu okulda öğrenciler eğitim-öğretim fırsatlarından adil
biçimde yararlanır.
6. Bu okulda her öğrenciye eşit şekilde ilgi gösterilir ve her
öğrencinin iyi yetişmesi için çaba gösterilir.
7. Bu okulda; eğitim ve öğretimin sağlıklı ve güvenli bir ortamda
yapılabilmesi için gereken önlemler alınır.
8. Bu okulda öğrenciler kendini rahat bir şekilde ifade eder.
9. Bu okulda öğrenci ile ilgili özel bilgilerin gizliliğine riayet
edilir, yasal zorunluluklar ve acil durumlar dışında bu gizli
bilgileri korunur ve kimseyle paylaşılmaz.
10. Bu okulda; bir öğrencinin okul içinde ve okul dışında kötü
muameleye uğradığı fark edildiğinde gerekli tedbirler alınır,
gerekirse durum yetkili makamlara bildirilir.
B) Eğitimciler (10)
11. Bu okuldaki eğitimciler söz, davranış, hal, hareket ve
görüntüleri ile öğrencilere iyi örnek olur.
12. Bu okuldaki eğitimciler; kişisel, ailevi ve çevresel nedenlerle
üzüntü, sıkıntı, mutsuzluk gibi kişisel durumlarını öğrencilere
yansıtmaz ve onları açıklamaz.
13. Bu okuldaki eğitimciler; öğrencinin beden ve ruh sağlığını,
fiziksel, sosyal gelişimini ve eğitimini olumsuz yönde
etkileyecek şekilde davranmaz.
14. Bu okuldaki eğitimciler; saygın ve onurlu bir mesleğin
mensubu olduğu bilinci ile hareket eder, mesleklerini
sevmedikleri izlenimini gösterecek davranışlardan kaçınırlar.
15. Bu okuldaki eğitimciler mesleki kararlarını ve tarafsızlıklarını
etkilemesi muhtemel herhangi bir hediyeyi kabul etmez.
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16. Bu okuldaki eğitimciler; görevinin gerektirdiği bilgi, nitelik ve
yeteneklere sahip olabilmek için, her türlü bilgiyi, bilimsel ve
teknolojik gelişmeleri takip ederek gelişimlerini sürdürürler.
17. Bu okuldaki eğitimciler; meslektaşlarına, öğrencilerle ilgili
güven sarsıcı veya önyargılı yaklaşmalara neden olacak
şekilde telkin ve yönlendirmede bulunmaz.
18. Bu okuldaki eğitimciler; meslektaşları ile işbirliği yapar.
19. Bu okuldaki eğitimciler; çocuklarıyla gerektiği gibi
ilgilenmeleri konusunda velileri yönlendirir.
20. Bu okulda eğitimciler; ders saatlerini etkin ve verimli kullanır.
C) Kurum Kültürü (10)
21. Bu okulda; kurum kaynakları etkili, verimli ve tutumlu
kullanılır.
22. Bu okulda, mesai ve ders saatlerine titizlikle uyulur.
23. Bu okuldaki yöneticiler, eğitimciler ve çalışanlar; mesleki
nüfuzlarını kullanarak kişisel menfaat sağlamazlar.
24. Bu okuldaki yöneticiler, eğitimciler ve çalışanlar; kurum
kaynaklarını, araç ve gereçlerini kişisel amaç için kullanmaz.
25. Bu okuldaki yöneticiler, eğitimciler ve çalışanlar;
öğrencilerden çıkar sağlama amaçlı isteklerde bulunmaz ve
yönlendirmelerden kaçınır.
26. Bu okuldaki yöneticiler, eğitimciler ve çalışanlar; öğrencilerin
huzurunda ve değişik ortamlarda meslektaşları aleyhine söz
söylemez, olumsuz söz ve davranışlardan kaçınır.
27. Bu okuldaki yöneticiler, eğitimciler ve çalışanlar; topluma
karşı pozitif ve aktif rol sergiler, sorumluluklarını yerine
getirerek örnek olur.
28. Bu okulda; öğrencilerin kaliteli bir eğitim-öğretim hizmeti
almasını sağlamak için okul yönetimi ile eğitimciler işbirliği
yapar.
29. Bu okulda; yöneticiler, eğitimciler ve çalışanlar meslektaşları
ile ilgili edindiği bilgilerde gizliliğe riayet eder.
30. Bu okulda samimi ve güvene dayalı bir iletişim kültürü vardır.
D) Yöneticiler (10)
31. Bu okuldaki yöneticiler; öğretmenler, çalışanlar, öğrenciler ve
veliler arasında ırk, dil, din, renk, cinsiyet, siyasi görüş ve aile
statüsüne dayalı ayrımcılık yapmaz, öğretmenler ve diğer
çalışanlar arasında eşitlik, tarafsızlık ve liyakat ilkelerine
riayet eder.
32. Bu okulda yöneticiler; öğretmenler, çalışanlar, öğrenciler ve
velilerin okulda yaşanan sorunları açık bir şekilde ifade
etmesine imkân verirler.
33. Bu okulda yöneticiler; yaşanan sorunlara çözüm üretme
konusunda gayret gösterir.
34. Bu okuldaki yöneticiler; bilgi edinme hakkının kullanılmasına
yardımcı olurlar. Gerçek ve tüzel kişilerin talep etmesi halinde
istenen bilgi veya belgeleri, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı
Kanununda belirlenen istisnalar dışında, usulüne uygun olarak
verirler.
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35. Bu okuldaki yöneticiler; üstleri, meslektaşları, astları, diğer
personel ile hizmetten yararlananlara karşı nazik ve saygılı
davranırlar ve gerekli ilgiyi gösterirler, konu yetkilerinin
dışındaysa ilgili birime veya yetkiliye yönlendirirler.
36. Bu okuldaki yöneticiler; kamu hizmetlerinin yerine
getirilmesinde; halkın günlük yaşamını kolaylaştırmayı,
ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamayı,
hizmet kalitesini yükseltmeyi, halkın memnuniyetini
artırmayı, hizmetten yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin
sonucuna odaklı olmayı hedeflerler.
37. Bu okuldaki yöneticiler; kamu hizmetlerinin yerine
getirilmesi sırasında sorumlulukları ve yükümlülükleri
konusunda hesap verebilir ve kamusal değerlendirme ve
denetime her zaman açık ve hazır olurlar.
38. Bu okuldaki yöneticiler; eski kamu görevlilerini kamu
hizmetlerinden ayrıcalıklı bir şekilde faydalandırmaz, onlara
imtiyazlı muamelede bulunmaz.
39. Bu okuldaki yöneticiler; çalıştıkları kurum veya kuruluşun
amaçlarına ve misyonuna uygun davranırlar.
40. Bu okuldaki yöneticiler; ülkenin çıkarları, toplumun refahı ve
kurumlarının hizmet idealleri doğrultusunda hareket ederler.
E) Mali İşler (5)
41. Bu okuldaki eğitimciler; kanuni istisnalar hariç olmak üzere
öğrencilere ücret veya başka bir menfaat karşılığı özel ders
vermez.
42. Bu okulda öğrenci ve velilerden bağış, yardım veya başka bir
isim altında para ya da eşya talebinde bulunulmaz, bunlarla
ilgili zorunluluk getirilmez.
43. Bu okulda harcamalar (ödenekler vb.) şeffaf biçimde yapılır.
44. Bu okulda ihale ve satın alma işlemleri kamu yararı
gözetilerek yapılır.
45. Bu okulda en geç altı ayda bir okul aile birliği hesapları
internet sitesinde ve okulun görünür yerlerinde ilan edilir.
F) Etik Komisyon Çalışmaları (5)
46. Bu okulda etik komisyonu oluşturulmuştur.
47. Bu okulda etik dışı davranışların nereye ve nasıl bildirileceği
açıkça belirlemiş ve ilan edilmiştir.
48. Okul internet sitesinde etik ihlalleri konusunda başvuru
bölümü yer almaktadır.
49. Bu okulda; etik konusunda konferans ve seminer
düzenlenerek öğretmenlerin, velilerin ve öğrencilerin katılımı
sağlanmıştır.
50. Bu okulda etik ihlale ilişkin bilgi edinme talepleri, başvurular
ve şikayetler ivedilikle sonuçlandırılır.
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