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1- Saygı Duruşu yapılması, İstiklal Marşı’nın okunması  

GÜNDEM MADDELERİ:  

2- Açılış ve yoklama  
3- Okula yeni gelen idareci ve öğretmenlerin tanıtılması  
4- Kurul yazmanlarının seçimi  
5- Gündem maddelerinin okunması ve gündeme eklenecek madde olup olmadığının 

tespit edilmesi  
6- İlköğretim Kurumları Yönetmeliğindeki son değişikliklerin incelenmesi  
7- Atatürk İlke ve İnkılâpları, Atatürkçü düşüncenin tüm derslerde esas alınması  
8- Bir önceki eğitim öğretim yılının genel hatları ile değerlendirilmesi  

a) Başarı yönünden  
b) Disiplin yönünden  
c) Rehberlik servisi yönünden  
d) Sosyal – kültürel – sportif faaliyetler yönünden  
e) Devam-devamsızlık yönünden  

9- 2017-2018 öğretim yılı LGS sonuçlarının değerlendirilmesi. 
10- Zümre öğretmenler kurulları ile ilgili mevzuat ve uygulamadaki sorunların 

görüşülmesi, ünitelendirilmiş yıllık planların ve zümre toplantı tutanaklarının teslim 
tarihinin belirlenmesi Öğretmenlerin görevleri ve uyulması gereken hususların 
görüşülmesi  
a- Nöbetlerin düzenlenmesi ve nöbetçi öğretmenlerin görevlendirilmesi  
b- İzin işlemleri  
c- Kılık kıyafet  
d- Zaman çizelgesi, derse giriş ve çıkışlar  
e- Ders defterleri ve yoklamaların işlenmesi hususları  
f- Bayrak töreni ve milli bayram törenlerinin nasıl yürütüleceği  
g- Resmi yazıların (duyuru dosyası, e-posta) günlük olarak takip edilmesi  

11- Öğrencilerin uyması gereken kurallar  
a- Kılık kıyafet yönetmeliği  
b- Derse zamanında girme, geç kalan öğrencilerle ilgili işlemler  
c- Öğrenci izin ve sevk işlemleri  
d- Devamsızlıkların günlük olarak takip edilmesi ve velinin bilgilendirmesi  
e- Veli ziyaretleri yapılarak öğrencilerin sosyo-ekonomik durumlarının tespiti  
f- Öğretmen – veli ilişkisi, veli toplantılarının planlanması  
g- Sınıfların düzeni, sınıf yerleşim planı  

12- Okul demirbaşlarının korunması  
13- Destek eğitim ve BEP planları hakkında bilgi verilmesi  
14- Öğretmenlerin sınıf ve ders dağılımlarının duyurulması  
15- Öğrenci başarısını ölçme-değerlendirme  

a- Sınav sayıları ve çeşitleri  
b- Ortak sınavlar  



Sayfa 2 / 2 
 

c- Proje ve ders içi etkinliklere katılım konusunun görüşülmesi 
16- Öğrencileri yetiştirme ve destekleyici kursları ile halk eğitimi kurslarının açılmasına 

dair mevzuatın görüşülmesi, kurs açılacak olan derslerin belirlenmesi, EBA hakkında 
bilgi verilmesi. 

17- Ders dışı eğitim (Egzersiz) çalışmalarının mevzuatına göre yapılması ve ders dışı eğitim 
çalışmalarını yürütecek öğretmenlerin ve faaliyetlerin belirlenmesi  

18- Kurul ve komisyonlara seçimlerin yapılması  
a- Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu  
b- Okul Tören Komitesi  
c- Sosyal Etkinlikler Kurulu  
d- Okul Şiddeti Önleme ve Krize Müdahale Ekibi  
e- Okul Web Sayfası Ekibi 
f- Okul Demokrasi Meclisi Başkanlığı Seçimini Organize Edecek Okul Seçim Kurulu  
g- Muayene ve Teslim Alma Komisyonu  
h- Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Komisyonu  
i- Yazı ve Eser İnceleme Kurulu  
j- Okul Aile Birliği Denetleme Kurulu Temsilci Öğretmen Seçimi  
k- Sivil Savunma Kurulu  
l- Okul Kantini Denetleme Kurulu  
m- Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Yürütme Komisyonu  
n- Öğrenci kulüplerinin oluşturularak bu kulüplere danışman öğretmenlerin 

seçilmesi  
o- Şube rehber öğretmenlerinin belirlenmesi 
p- ŞÖK toplantı tarihlerinin belirlenmesi  
q- Zümre başkanlarının ve okul zümre başkanının seçimi  
r- Okul Dyned temsilcisinin seçimi  

19- Kurum stratejik planı ve ilköğretim kurumları standartları konusunda yapılan ve 
yapılacak çalışmaların görüşülmesi  

20- Öğrenci ücretsiz ders kitaplarının ve öğretmenler kılavuz kitaplarının dağıtımı ve 
eksikliklerin belirlenmesi  

21- EBA ve DYNED in etkin ve verimli kullanılması için yapılacak çalışmaların planlanması 
ve kararların alınması 

22- İl içi ve il dışına düzenlenecek geziler konusunun görüşülmesi  
23- Dilek ve temenniler  
24- Alınan kararların maddeler halinde yazılması  
25- Kapanış 
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