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ÖĞRETMEN ARKADAŞLARA 
 
  

                2018-2019 Eğitim Öğretim yılı sene başı Öğretmenler Kurulu toplantısı 03 Eylül 2018 
PAZARTESİ günü saat 11:30’ da Okulumuz toplantı salonunda yapılacaktır.                 

Eğitim Öğretimin daha sağlıklı yapılması için alınacak önlemler ile okulumuzda 
gerçekleştirilecek her türlü faaliyetin planlanması, bu öğretim yılında öğrenci başarısının artırılması için 
alınacak önlemlerin görüşülmesinin yanında öğrencilerimizin Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda 
ailesine ve ülkemize faydalı birer yurttaş olarak yetiştirme konusunda ortak amaçlar için karar almak 
üzere öğretmen arkadaşlarımın yukarıda belirtilen gün ve saatte hazırlıklı olarak toplantıda 
bulunmalarını önemle rica ederim. 
  
        
  

       Fuat ERDAŞ 
       Okul Müdürü 

 
 
 
GÜNDEM MADDELERİ                            : 
 
1) Açılış ve yoklama. 

2) Saygı duruşu ve İstiklal Marşı 

3) Okul Müdürü Fuat ERDAŞ ın Açılış Konuşması 

4) Yazman seçimi  

5) Gündem maddelerinin okunması; eklenmesi istenen maddeler varsa kurulun onayına sunulması 

6) Bir önceki toplantıda alınan kararlar, 

7) Bakanlık emirleri, mevzuat değişiklikleri, ilgili mevzuat, MEBBİS, e-Okul ve e-Pansiyon 

uygulamaları, 

8) Stratejik planlama, eğitimde toplam kalite yönetimi ile okul gelişim ve yönetim ekibi çalışmalarına 

ilişkin iş ve işlemleri, 

9) Öğrencilerin başarı, devam ve devamsızlık, ödül ve disiplin durumları, okul birincisinin tespiti, 

10) Personel ve öğrenci kılık ve kıyafetiyle ilgili hususlar, 

11) İstenen başarı düzeyine ulaşamayan öğrencilerin yetiştirilmesi için yapılacak çalışmalar, 

12) Destekleme ve yetiştirme kursları ile ilgili ihtiyaçların tespiti ve kurslarda verimliliğin artırılması, 

13) Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan sınav ve yarışmalar, 



14) Öğretim programlarının uygulanmasına yönelik hususlar, 

15) Ders kitabı, eğitim aracı ve bireysel öğrenme materyalleri, 

16) Zümre toplantıları, yıllık planlar, ders planları ve özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için 

bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP), 

17) Okul rehberlik hizmetleri, 

18) Eğitim Kurumu, ilçe, il, yurt içi ve yurt dışında düzenlenecek bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve 

sportif etkinlikler ve yarışmalar ile geziler, öğrenci kulüp ve topluma hizmet çalışmaları, 

19) Tamamlanmış proje çalışmaları ile planlanan projeler, 

20) Kardeş okul uygulamaları, 

21) Değerler eğitimi çalışmalarına yer verilmesi, 

22) Faaliyet gösterecek öğrenci kulüplerinin belirlenmesi, 

23) Sınıf/şube rehber öğretmen ile öğrenci kulübü danışman öğretmenlerinin belirlenmesi, 

24) Kurul ve komisyonlara öğretmen seçimi ve görev dağılımının yapılması, 

a) Okul Zümre Başkanları Kurulu 
b) Rehberlik Hizmetleri Yürütme Komisyonu 
c) Kulüp öğretmenlerinin seçimi 
d) Sosyal Etkinlikler Kurulu 
e) Disiplin Kurulu ve Onur Kurulu 
f) Okul Seçim Kurulu 
g) İhale Komisyonu 
h) Muayene ve Teslim Alma Komisyonu 
i) Sayım Kurulu 
j) Değer Tespit Komisyonu 
k) Kalite Kontrol Komisyonu 
l) Kontenjan Belirleme, Kayıt Kabul ve Nakil Komisyonu  
m) Okul-Aile Birliği Denetim Kurulu 
n) Tanıtım, Mezunları İzleme, İstihdam, Mesleki Rehberlik ve Danışma Komisyonu 
o) TKY ve OGYE Stratejik Planlama Ekibi 
p) Eser İnceleme ve Seçme Kurulu 
q) Okul İnternet Sitesi Geliştirme ve Uygulama Ekibi 
r) Şiddeti Önleme Komisyonu 
s) Kütüphane Kaynaklarının Tespiti ve Seçimi ve inceleme Komisyonu 
t) Kantin Denetleme Kurulu 
u) Yılsonu Etkinlikleri ile Defile, Sergi, Kermes ve Yarışmalar 
v) Taşınır Kayıttan Düşüm Komisyonu 
w) Okul Zümre Başkanını Seçme 
x) Okul Lojmanı Tahsis Komisyonu 
y) OSGK (Okul Sağlığı ve Güvenliği Kurulu)  
z) Modül Alım Komisyonu 
aa) Törenler ve Kutlama Komisyonu 
bb) Okul Proje Hazırlama Kurulu 

 

25) Nöbet uygulamalarıyla ilgili esaslar, 

26) Pansiyon ve Belletici öğretmenlik uygulamaları, 

27) Okul aile birliği ve veli toplantıları, 



28) Okul çevre ilişkileri, 

29) Kurum kültürü oluşturulması çalışmaları, 

30) Okulda ve çevrede Türkçenin doğru, güzel ve etkili kullanılması, 

31) Çocuk haklarına ilişkin uygulamalar, 

32) Hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, 

33) Mezunların izlenmesi, 

34) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususlar, 

35) Denetim ve rehberlik çalışmaları, 

36) Yapılacak proje, tasarım, üretim ve hizmet çalışmaları,  

37) Hayat boyu eğitimle ilgili konular,  

38) Tanıtım, yönlendirme, mesleki rehberlik çalışmaları,  

39) İstihdama yönelik mesleki eğitim hizmetleri,  

40) Okul sağlığı ve güvenliği çalışmaları, 

41)  Eğitim ve öğretim etkinliklerinin düzenli yürütülmesi, 
 

a) Okul zaman çizelgesinin belirlenmesi, 
b) Seçmeli ders seçimi 
c) Nakiller 
d) Geç gelme, 
e) Öğrenci başarısının değerlendirilmesi ve ortak sınavlar 
f) Telafi programı 
g) Tam gün tam yıl uygulamaları 
h) Okul Bütçesi ve demirbaş ve TİF işlemleri 
i) Bursluluk ve fakir öğrenci tespiti çalışmaları 
j) Okul Güvenliği 
k) Performans ödevlerini verilme şekli ve zamanın tespiti 
l) Yönetimin görev dağılımı ve sorumlulukları 
m) Okul Temizliği 
n) Öğretmenlerin görev ve sorumlulukları 
o) Öğretmenlerin sevk-izin-rapor işlemleri 

 

42) Dilek ve Temenniler 
 
43) Kapanış 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


