ULUSLARARASI BAKALORYA DİPLOMA PROGRAMI(UBDP)
ÖĞRENCİ – VELİ – OKUL SÖZLEŞMESİ
Uluslararası Bakalorya Diploma Programı, kültürlerarası anlayış ve saygıya dayanan, daha barışçıl
ve daha iyi bir dünya yaratmak isteyen, sorgulayan, bilgili ve duyarlı genç insanlar yetiştirmek istemektedir.
Bu amaçla The International Baccalaureate®(IB); okullarla, hükümetlerle ve uluslararası organizasyonlarla
birlikte çalışarak, uluslararası eğitim ve kapsamlı değerlendirmeler içeren zorlayıcı programlar oluşturur. Bu
programlar; öğrencilerin, farklılıkları olan bireylerin de haklı olabileceğini anlayan, daha aktif, istekli ve yaşam
boyu öğrenen bireyler olmalarını sağlar.
Bu sözleşme, veli ve öğrencimizin UB Diploma Programının gerekliliği olan sorumluluklarını eksiksiz
ve doğru olarak anlaşılması konusunda bilgilendirmek için hazırlanmıştır.
Sözleşmenin tarafları,
•

Öğrenci

•

Öğrenci Velisi

•

Okul Yönetimi adına UB Koordinatörlüğü’dür.

ÖĞRENCİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
•

Sınav, ödev veya herhangi başka bir uygulamada emek ve bilgi hırsızlığı yapılmasına kesinlikle karşı
çıkan, özgünlüğü savunan ve doğru eğitim temelini oluşturan “Akademik Dürüstlük İlkeleri”’ne
uymak,

•

İki yıllık bir program olan UB Diploma Programının tüm sorumluluklarını zamanında yerine getirmek,

•

CAS(Creativity-Action-Service) aktivitelerini düzenli ve zamanında tamamlamak,

•

UBDP Bitirme Tezi çalışmalarını kurallarına uygun olarak yürütmek,

•

UB Diploma Programı tamamlama sürecinde ihtiyaç duyulan tüm hususlar konusunda UB
Koordinatörlüğü ile iletişime geçmektir.

ÖĞRENCİNİN HAKLARI
•

Güvenli, verimli eğitim öğretim ortamına sahip olma,

•

Ruhsal ve akademik açıdan bireysel gelişim ve kariyer planlamasını destekleyecek rehberlik
çalışmalarından yararlanma,

•

UB Diploma Programının gerekliliği olan UBDP Bitirme Tezi, CAS aktiviteleri vb. konularda UB
Koordinatörlüğünden her zaman yardım ve bilgi alabilmektir.

VELİNİN SORUMLULUKLARI
•

Öğrencinin ders seçiminde hata yapmaması için UB Koordinatörlüğü ve kat Müdür Yardımcısı ile
iletişimde olmak,

•

Öğrencinin ruhsal ve fiziksel değişimleri konusunda okul yönetimini, UB Koordinatörlüğünü
zamanında bilgilendirmek,

•

Öğrencinin, UB Diploma Programını başarıyla tamamlamasına destek olmak adına yapılan çağrılı
toplantılara katılmak, UB Koordinatörlüğü ile iletişimde bulunmak,

•

UB Diploma Programı Prosedürlerini bilmek ve gerekliliklerini yerine getirmektir.

VELİNİN HAKLARI
•

Öğrencinin akademik ve davranış gelişiminden haberdar olmak,

UB DİPLOMA PROGRAMI PROSEDÜRLERİ
•

Tüm ders seçimleri, 10.sınıf öğretim yılının 2. dönemi tamamlanır ve sınıf düzenlemeleri buna göre
yapılır.

•

Öğrenci UB Diploma Programından, 11.Sınıf öğretim yılı sonunda ayrılabilir.

•

UB Deneme Sınavları(MOCK Exams) 12. Sınıf öğretim yılının Şubat ya da Mart ayı içinde yapılır.
Bu sınavlarda UB Prosedürleri uygulanır. Sınav sonuçları aynı zamanda ders sınav sonucu olarak
değerlendirilir ve e-okul sistemine kayıt edilir.

•

UB Diploma Programı Bitirme Sınavları 12. Sınıf öğretim yılı Mayıs ayında yapılır. Sınav ücretleri
12. sınıf öğretim yılı başında sınav kayıtları yapılırkenEkim – Kasım ayı gibi ödenir.

UB Diploma Programı ücretleri yıllara göre değişiklik gösterebilir. Bu sene Ders başına
ödenecek olan 85 EURO 6 DERS kaydı için 6x85=510 EURO, ve gönderi bedeli olarak 40 EURO
ile birlikte toplam 550 EURO’nun 17 Ekim 2019 gününe kadar yatırılması, dekontun bir kopyasının
tarafınızdan saklanması, diğer kopyasının ise ekteki formla birlikte 18 Ekim 2019 günü mesai saati
sonuna kadar Uluslararası Bakalorya Koordinatörlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir.

