ÇAMLICA KIZ ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE
ÜSKÜDAR/İSTANBUL
Velisi bulunduğum ………… sınıfı, ……………… no’lu ………………………………… ’nın okulunuz pansiyonunda paralı/parasız yatılı
olarak kalmasını istiyorum. Yatılılığa kabul edildiği takdirde aşağıdaki yazılı maddeleri kabul ediyorum.
Velinin Yurt İdaresine Karşı Sorumlulukları
1) Öğrencimin, MEB tarafından kabul edilen ve kabul edilecek pansiyon yönetmeliklerine ve bu yönetmeliklere uygun
yapılan her türlü uygulamaya uymasını sağlayacağım.
2) Veli toplantılarında çoğunlukla alınan her türlü karara, pansiyon İç yönergesindeki kararlara
katılacağım.
3) Kurum eşyalarına, arkadaşlarının eşyalarına verdiği her türlü zararı, itiraz etmeksizin ödeyeceğim.
4) Verdiğim adres veya telefonda meydana gelecek değişiklikleri mümkünse aynı gün, değilse ertesi gün okul ve yurt
idaresine bildireceğim.
5) Pansiyon idaresi tarafından öğrenci aracılığı ile resmi yazı ile sabit telefonla, cep telefonuyla veya cep telefonu mesajı
ile çağrıldığımda en kısa zamanda geleceğim.
6)Yurdun ziyaret saatleri dışında önemli bir durum olmadıkça ziyaret için öğrenciyi
çağırmayacağım, etüt saatlerinde öğrencime telefon açmayacağım. Etüt saatlerinde cep telefonunun açık olmasının
yasak olduğunu biliyorum. Öğrencimin uymasını sağlayacağım. 7)Öğrencimin rahatsızlanıp hastaneye gönderilmesi
durumunda, saatine bakmaksızın ilgileneceğim. Hastane dönüşünde ambulans hizmetlerinin verilmediği, dönüş için
ücret söz konusu ise ödeyeceğimi biliyorum, kabul ediyorum.
8)Öğrencimin hafta sonu izinlerini ilişikteki formda verdiğim adreste geçirmesini, verdiğim
adreste herhangi bir sorun olursa yasal sonuçlarını, öğrencimin idareden gizli başka bir adreste kalması halinde meydana
gelecek kanuni sorumlulukları kabul ediyorum.
9)Öğrencimdeki bütün rahatsızlıkları doğru ve açık bir şekilde yurt idaresine bildireceğim.
Önceden var olan ve beyan etmediğim ancak daha sonra ortaya çıkan rahatsızlık neticesinde öğrencimin yurtta kalması
sakıncalı olursa öğrencimi yurttan alacağımı, yasal sonuçlarına katlanacağımı biliyor ve kabul ediyorum.
10)(Paralı kalanlar için)Yurt taksitlerinin yılda bir peşin, üç taksit halinde ve Eylül, Kasım, Ocak,
Mart aylarında ayın onuna kadar ödendiğini, belirtilen tarihlerde ödemediğim takdirde öğrencimin yurttan
kaydının silineceğini biliyorum ve kabul ediyorum.
Yurt İdaresinin Veliye Karşı Sorumlulukları
Yukarıdaki maddeleri kabul eden ve uygulayan velilerimizin çocuklarına, yurtta kaldıkları süre içerisinde hiçbir ayrım
yapılmadan ”Türk Milli Eğitiminin Temel Amaçları”’nda belirtilen esaslar doğrultusunda; rahat, huzurlu, hijyenik bir
ortamda eğitim ve öğretim hizmeti verilecektir.
……./……/……
Velinin Adı-Soyadı İmzası

