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KANUNİ ANADOLU LİSESİ ÖĞRETMENLERİNE 

 

 

              2018-2019 Eğitim Öğretim yılı ders yılı başı öğretmenler kurulu toplantısı 03/09/2018 

Pazartesi günü saat 09.30 da yapılacaktır.  

             Tüm öğretmenlerimizin aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen tarih ve 

saatte konferans salonunda hazır bulunmalarını rica ederim. 

 

 

Mustafa BALABAN 

                 Müdür 

GÜNDEM: 

Genel Faaliyetler : 

1-Saygı duruşu, İstiklal Marşı 

2-Açılış – Yoklama – Kurul yazmanlarının seçimi  

3-Eğitim Öğretim yılı başı iş ve işlemleri düzenleyen Mesleki Çalışma Programının tanıtılması  

4-YKS-TYT Sınav sonuçlarının görüşülmesi- Başarıyı artırmak için alınacak tedbirlerin belirlenmesi  

5-Öğrencilerin Türkçe’yi güzel konuşup yazabilmeleri konusunda öğretmenler arasında uygulama 

birliğinin sağlanması için yapılacak çalışmalar  

6-Bir önceki eğitim öğretim yılının genel değerlendirilmesi:  

-Yönetim çalışmaları,  

-genel olarak başarısız olunan derslerle ilgili önümüzdeki ders yılı için öğrenci başarısı için alınacak 

tedbirlerin belirlenmesi,  

-eğitimi destekleme ve yetiştirme kurslarının(DYK) değerlendirilmesi ve bu ders yılında açılacak 

derslerin ve işleyişin belirlenmesi,  

-mezun öğrencilerin bir üst öğretim kurumlarına yerleştirilmesinin görüşülmesi 

 

Öğretim Faaliyetleri : 

1-Öğretmenlerin ders hazırlıkları, ders yılı süresince derse giriş çıkışlarda dikkat edilmesi gereken 

hususlar 

2-Okul zümre toplantıları–Okul zümre başkanları ve şube öğretmenler kurulu toplantılarının 

planlanması 

3-Yenilenen öğretim programlarının görüşülmesi 

4-Ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planlarının görüşülmesi, Atatürk’le ilgili konuların yıllık 

planlara eklenmesi ve derslerde işlenmesi, yıllık planların teslim tarihinin belirlenmesi 

5-Ölçme değerlendirme durumlarının görüşülmesi   

-Yazılı sınavlar, ortak sınavlar 

-Performans çalışmaları 

-Proje görevleri  

-Laboratuvar, kütüphane, konferans salonu, spor salonu ve diğer birim ve bölümlerin kullanım 

durumunun görüşülmesi  

-Ders dışı eğitim çalışmalarının görüşülmesi  

-Gezi, gözlem ve çevre incele gezilerinin görüşülmesi  
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Eğitim Faaliyetleri : 

1-Okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna iki asil iki yedek üyenin seçilmesi  

2-Sınıf rehber öğretmenlerini belirlenmesi  

3-Onur kuruluna bir asil bir yedek öğretmenin seçilmesi  

4-Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme kurlunun oluşturulması 

5-Demokrasi ve okul meclisleri ile sandık seçim kurulu için birer öğretmen seçilmesi 

6-Sosyal etkinlikler kapsamında öğrenci kulüplerinin  ve danışman öğretmenlerinin belirlenmesi , 

sosyal etkinlikler kurulunun oluşturulması  

7-Toplan kalite yönetim  uygulamalarının görüşülmesi  

8-Okul Gelişim Yönetimi ekibinin oluşturulması ve çalışmaların planlanması 

9-Okul Aile Birliği Denetleme Kurluna iki asil iki yedek üyenin seçilmesi  

10-Öğretmen evi yönetim kurluna temsilci belirlenmesi (aidat verenler arasından) 

11-Okulda yapılacak bayrak törenlerinin ve diğer törenlerin planlanması 

12-Nöbet görevleri, sevk-izin işlemleri-fotokopi çekimleri ile ilgili düzenlemelerin görüşülmesi 

 

Yönetimsel Faaliyetler : 

1-Öğretmen, personel ve öğrenci davranışları, öğrenci kılık kıyafetlerinin görüşülmesi  

2-Okulda kutlanacak belirli gün ve haftalarla ilgili Müdürü Yardımcısı Ömer ERDOĞAN 

başkanlığında komitenin belirlenerek yapılacak olan programa uygun görevlendirmelerin yapılması. 

3-Satın alma komisyonun iki asil iki yedek üyenin seçilmesi  

4-Muayene Kabul, teslim alma vs. komisyonuna iki asil iki yedek üyenin seçilmesi  

5-Kantin denetleme komisyonuna üç asil iki yedek üyenin seçilmesi  

6-Okul tertip ve inceleme komisyonuna Müdür Yardımcısı Ömer ERDOĞAN başkanlığında üç yenin 

seçimi  

7-Ders yılı süresince kütüphanelerin kullanımı için üç öğretmenin belirlenmesi  

8-Derse geç gelen öğrencilerin derse ne şekilde kabulünün belirlenmesi  

9-Yoklama yapılması ve ders defterlerinin yazılması 

10-Ders giriş çıkışını gösteren zaman çizelgesinin belirlenmesi  

11-Yardıma muhtaç öğrencilerin sınıf öğretmeleri marifetiyle belirlenerek rehberlik servisine 

bildirilmesi  

12-Öğrencilerin tütün ve tütün mamullerinden korunması için alınması gereken tedbirler 

13-Bilişim araçları ve sosyal medyayı kişisel toplumsal ve eğitsel yararlar doğrultusunda 

kullanmaları için alınması gereken tedbirler 

14-Sınıf öğretmenleri başkanlığında sınıf veli toplantılarının planlanması  

15-Dilek ve temenniler  

16-Kapanış 
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 MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ortaöğretim Kurumları Mesleki Çalışma Programı 03-14 Eylül 2018 

BİRİNCİ HAFTA 03-07 Eylül 2018 

Tarih  
Çalışma  zamanı 

 
Katılımcılar 

 
Eğitim Görevlileri/ Sorumlular 

 
Dersler ve Yapılacak Faaliyetler 

03.09.2018 
Pazartesi 

09.30-10.20 

Tüm Öğretmenler Okul müdürü 2018-2019 eğitim öğretim yılı mesleki çalışma 
dönemi hakkında 
genel bilgilendirme 

10.30-11.20 

Tüm öğretmenler Prof. Dr. Ziya Selçuk Millî Eğitim 
Bakanı 
Ömer ERDOĞAN 
Zeynep ÇELİK 

Açılış Konuşması: TRT Okul’dan canlı olarak 
yapılacak yayının 
takip edilmesi 

11.30-14.00 Tüm öğretmenler Okul müdürü 

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Başı Öğretmenler 
Kurulu Toplantısı: Genel gündemin yanı sıra Ek 3’te 
yer alan form da dikkate alınarak okulun eğitim 
öğretim politikalarının 
değerlendirilmesi/geliştirilmesi 

04.09.2018 
Salı 

09.30-11.20 Tüm öğretmenler 

 
Yaşar AKAÇ 
Zerrin EYÜBOĞLU ER 

Buz Kırma Etkinlikleri: Ek 4’te yer alan yönergeye 
uygun olarak bütün öğretmenlerin buz kırma 
etkinliklerine katılması. Bu etkinliklerin sınıf 
düzeyinde ve öğrenciler arasında nasıl 
kullanılacağının tartışılması 

11.30-13.30 Tüm öğretmenler 

Ömer ERDOĞAN 
Mustafa ABDİOĞLU 
Zeynep ÇELİK 

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Başı Zümre 
Öğretmenler Kurulu Toplantısı:  Genel gündemin 
yanı sıra Ek:3’te yer alan form da dikkate alınarak 
zümre düzeyinde eğitim öğretim politikalarının 
değerlendirilmesi/geliştirilmesi 

05.09.2018 
Çarşamba 

09.30-12.30 

Tüm öğretmenler Nihat DÜBÜŞ 
Ayfer HATİPOĞLU 

“Ortaöğretime Uyum Programı” nın tanıtılması ve bu 
program çerçevesinde okullara gönderilen 3 kitaptan 
oluşan setin 
incelenmesi 

06.09.2018 
Perşembe 

09.30-12.30 

Tüm öğretmenler Halid Ziya AYDOĞDU Eğitime Alternatif Yaklaşımlar: 
J. T. Gatto’nun “Eğitim Bir Kitle İmha Silahı” kitabının 
tüm öğretmenlerce okunarak 
tartışılması 

07.09.2018 
Cuma 

09.30-12.30 Tüm öğretmenler 
  Tüm öğretmenler 
(Ömer ERDOĞAN)  
 

www.eba.gov.tr’de yer alan “Mesleki Çalışma 
Dönemi” video kümesi içerisinden okulun kendi 
ihtiyacına göre seçilecek videoların izlenerek 
öğretmenler tarafından tartışılması ve gelecek eğitim 
döneminde talep edilen videolara ilişkin önerilerin 
sunulması ve il 
ARGE birimlerine ulaştırılması  

http://www.eba.gov.tr/
http://www.eba.gov.tr/
http://www.eba.gov.tr/
http://www.eba.gov.tr/
http://www.eba.gov.tr/
http://www.eba.gov.tr/
http://www.eba.gov.tr/
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İKİNCİ HAFTA 10-14 Eylül 2018 

Tarih 
 

Çalışma zamanı Katılımcılar 
 
Eğitim Görevlileri/ Sorumlular Dersler ve Yapılacak Faaliyetler 

10.09.2018 
Pazartesi 09.30-12.30 

 
 

Tüm öğretmenler 

Zeynep ÇELİK 
(Mustafa ABDİOĞLU) 

www.eba.gov.tr’de yer alan “Tecrübe Konuşuyor” başlıklı 
video kümesi içerisinden okulun seçeceği videoların 

izlenerek öğretmenler tarafından tartışılması  

11.09.2018 
Salı 

09.30-12.30 Tüm öğretmenler 
Nihat DÜBÜŞ 

Ayfer HATİPOĞLU 
(Mustafa ABDİOĞLU) 

Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri hakkında 
bilgilendirme ve yeterlikler bağlamında mesleki gelişim 

imkânlarının tartışılması 

12.09.2018 
Çarşamba 

09.30-12.30 Tüm öğretmenler 

Serap Turan KASIM 
(Ömer ERDOĞAN) 

“Bir Milyon Öğretmen Bir Milyon Fikir”: 
İl ve ilçe millî eğitim müdürlükleri AR-GE birimleri 

koordinatörlüğünde Ek 5’te yer alan form kullanılarak 
öğretmenlerimizin ilgili konu başlıklarındaki fikirlerinin 
tespit edilerek analizlerinin yapılması, bu analizlerden 

hareketle il ve ilçe raporlarının oluşturulması 

 
  

Aynur GÜVERCİN 
(Mustafa ABDİOĞLU 

  09.30-11.20 Tüm öğretmenler  Genel trafik eğitimi 

13.09.2018 
Perşembe 

  

 

 

 
Tüm öğretmenler  

ogm.materyal.meb.gov.tr ve eba.gov.tr adreslerinde yer 
alan öğrenme materyallerinin  

 

11.30-12.30   incelenmesi, eğitim süreçlerinde 

   

Zeynep ÇELİK 
(Ömer ERDOĞAN) 

kullanılabilirliğinin tartışılması 

     

    

Özel eğitim konularında 

   
çalışmalar (BEP, hiperaktif 

14.09.2018 
Cuma 

  

Nihat DÜBÜŞ 
Ayfer HATİPOĞLU 

(Mustafa ABDİOĞLU) 

öğrenciler, özel eğitim 

    

gereksinimi olan birey vs.), 

    

okul içindeki 

 

09.30-10.20 Tüm öğretmenler  kaynaştırma/bütünleştirme eğitimi politikasının gözden 
geçirilmesi, kaynaştırma/bütünleştirme eğitimi yapılacak 

öğrencilerle 
ilgili değerlendirmelerin yapılması, eğitim öğretim yılı 

    

süresinde öğrencilere yönelik 

    

yapılacak rehberlik 

    

çalışmalarının 

    

değerlendirilmesi 

   

Rabia KARAAHMET 
(Ömer ERDOĞAN) 

 

 
10.30-12.30 

Tüm öğretmenler  Fuat Sezgin’in “Bilim Tarihi Sohbetleri” kitabının 
okunarak 

öğretmenlerce tartışılması 

   

 

 

http://www.eba.gov.tr/
http://www.eba.gov.tr/
http://www.eba.gov.tr/

