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SUNUŞ: 

     Günümüzde baş döndürücü bir hızla değişen ve gelişen dünyada savrulmadan ilerleyebilmek, kaliteden 
ödün vermeden kurumsallığı sürdürebilmek ve nitelikli bir eğitim için sistemli ve planlı bir çalışma yapmak 
büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle kurumlar için stratejik planlamalar yapmak kaçınılmazdır. Stratejik 
planlar kurumların kendileri için hedeflediği varış noktalarına ulaşmak için yol haritalarını çizmek anlamını 
taşımaktadır.  
      Okul öncesi eğitimi; 4-5-6 yaş grubundaki çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden 
gelişmelerini destekleyen, onları toplumun kültürel değerleri doğrultusunda yönlendiren ve temel eğitim 
bütünlüğü içinde ilköğretime hazırlayan örgün eğitimin ilk basamağıdır. Öğrenim sürecinin en önemli 
basamağı olan bu dönemde edinilen beceriler yaşantının bütün evrelerini etkiler. Kurumun yüklenmiş 
olduğu bu büyük sorumluluğun tüm çalışanlar açısından bilinmesi ve çalışmalara doğru yön verebilme 
ancak stratejik plan ile mümkündür.  
   “ Stratejik Plan” kurum çalışanları açısından şeffaflık ve yarınını bilmektir. Özel Artı Metropol Anaokulu 
olarak temel hedefimiz geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı, kişiliği sağlam temellere oturmuş temel 
güven duygusuna sahip sağlıklı, mutlu, çevreye duyarlı, milli ve manevi değerleri benimsemiş iyi bir insan 
olarak yetiştirmektir. 
     Bu hedefe yönelik belirlenen stratejik amaçlar doğrultusunda okulumuzun 2019-2023 yıllarına ait 
stratejik planı hazırlanmıştır. Katılımcı bir anlayışla oluşturulan Stratejik Plan ile okulumuzun eğitim 
kalitesinin daha da güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Stratejik Planda belirlenen hedeflerimize ne ölçüde 
ulaştığımız her yılsonunda gözden geçirilerek gerekli revizyonlar yapılacaktır. Stratejik planda belirlenen 
hedeflere ulaşmamızın okulumuzun kurumsallaşma sürecine çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, 
planın hazırlanmasında emeği geçen Stratejik Plan ekibine ve uygulanmasında yardımcı olacak tüm iç ve 
dış paydaşlara teşekkür ediyorum.  
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BÖLÜM I: GİRİŞ ve PLAN HAZIRLIK SÜRECİ 

2019-2023 dönemi stratejik plan hazırlanması süreci Üst Kurul ve Stratejik Plan Ekibinin 

oluşturulması ile başlamıştır. Ekip tarafından oluşturulan çalışma takvimi kapsamında ilk aşamada 

durum analizi çalışmaları yapılmış ve durum analizi aşamasında paydaşlarımızın plan sürecine 

aktif katılımını sağlamak üzere paydaş anketi, toplantı ve görüşmeler yapılmıştır. 

 Durum analizinin ardından geleceğe yönelim bölümüne geçilerek okulumuzun amaç, hedef, 

gösterge ve eylemleri belirlenmiştir. Çalışmaları yürüten ekip ve kurul bilgileri altta verilmiştir. 

 

STRATEJİK PLAN ÜST KURULU 
 

Üst Kurul Bilgileri Ekip Bilgileri 
Adı Soyadı Unvanı Adı Soyadı Unvanı 
Kadriye SOY Okul Müdürü Kadriye SOY Okul Müdürü 

Ceyda ALTAŞ Okul Aile Birliği Başkanı Esra ŞAHBAZ Anaokulu Öğretmeni 

Züleyha KEPİL Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Pınar GEÇGEL Anaokulu Öğretmeni 

Övgü ODABAŞI Okul Aile Birliği Yönetim Üyesi Gülten YÜKSEL Anaokulu Öğretmeni 

  Hümeyra AVCIOĞLU Anaokulu Öğretmeni 
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BÖLÜM II: DURUM ANALİZİ 
Durum analizi bölümünde okulumuzun mevcut durumu ortaya konularak neredeyiz sorusuna 
yanıt bulunmaya çalışılmıştır.  
Bu kapsamda okulumuzun kısa tanıtımı, okul künyesi ve temel istatistikleri, paydaş analizi ve 
görüşleri ile okulumuzun Güçlü Zayıf Fırsat ve Tehditlerinin (GZFT) ele alındığı analize yer 
verilmiştir. 
 
 
 
OKULUN KISA TANITIMI *Okulumuz Bozkurt Mühendislik Doğalgaz İnşaat Taahhüt San. ve 
Ltd. Şti Tüzel Kişiliği tarafından ilk defa 2009-2010- Eğitim Öğretime Yılında açılmıştır. 2012-2013 
Eğitim Öğretim Yılında 4+4+4 sistemine geçişten dolayı oyun etkinlik odalarının İlköğretim okulu 
dersliklerinin bulunduğu katta bulunması ve ilkokul dersliğine ihtiyaç duyulmasından dolayı yeni 
yerleşim planı ile birlikte ana bina zemin katında 2012-2013 Eğitim öğretim yılında yeniden 
kontenjan değişikliğine gidilmiş,62 öğrenci kontenjanı ile eğitim öğretime devam etmektedir. 2019-
2020 Eğitim Öğretim yılında görevli 5 Anaokulu öğretmeni 3 yardımcı personel 62 öğrenci 
bulunmaktadır. 
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OKULUN MEVCUT DURUMU: TEMEL İSTATİSTİKLER 

Okul Künyesi 

Okulumuzun temel girdilerine ilişkin bilgiler altta yer alan okul künyesine ilişkin tabloda 
yer almaktadır. 

 
Temel Bilgiler Tablosu- Okul Künyesi  

İli: AKSARAY İlçesi: MERKEZ 

Adres:  
Hacılar Harmanı Mahallesi, Terminal 

Karşısı No:49 Cad.No:87 

Coğrafi Konum 

(link)*: 
………………………….  

Telefon 

Numarası:  
0382 2160545 Faks Numarası: 03822160565 

e- Posta 

Adresi: 
metropolkoleji@hotmail.com Web sayfası adresi: ………………………….  

Kurum Kodu: 99947607 Öğretim Şekli: Tam Gün (Tam Gün/İkili Eğitim) 

Okulun Hizmete Giriş Tarihi : 2009 
Toplam Çalışan 

Sayısı * 
9 

Öğrenci 

Sayısı: 

Kız 27 

Öğretmen 

Sayısı 

Kadın 6 

Erkek 35 Erkek  

Toplam 62 Toplam 6 

Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı :20 Şube Başına Düşen Öğrenci Sayısı :15 

Öğretmen Başına Düşen Öğrenci 

Sayısı 
:15 

Şube Başına 30’dan Fazla Öğrencisi Olan 

Şube Sayısı 
:- 

Öğrenci Başına Düşen Toplam Gider 

Miktarı* 
 

Öğretmenlerin Kurumdaki Ortalama 

Görev Süresi 
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Çalışan Bilgileri 

Okulumuzun çalışanlarına ilişkin bilgiler altta yer alan tabloda belirtilmiştir. 

Çalışan Bilgileri Tablosu* 

Unvan* Erkek Kadın Toplam 

Okul Müdürü ve Müdür Yardımcısı  1 1 

Sınıf Öğretmeni  5 5 

Branş Öğretmeni    

Rehber Öğretmen    

İdari Personel    

Yardımcı Personel  3 3 

Güvenlik Personeli    

Toplam Çalışan Sayıları  9 9 
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Okulumuz Bina ve Alanları 

 Okulumuzun binası ile açık ve kapalı alanlarına ilişkin temel bilgiler altta yer almaktadır. 

 

Okul Yerleşkesine İlişkin Bilgiler  

Okul Bölümleri * Özel Alanlar Var Yok 

Okul Kat Sayısı 1 Çok Amaçlı Salon x  

Derslik Sayısı 6 Çok Amaçlı Saha x  

Derslik Alanları (m2) 36 Kütüphane x  

Kullanılan Derslik Sayısı 5 Fen Laboratuvarı x  

Şube Sayısı 5 Bilgisayar 

Laboratuvarı 

x  

İdari Odaların Alanı (m2) 36 İş Atölyesi x  

Öğretmenler Odası (m2) 36 Beceri Atölyesi x  

Okul Oturum Alanı (m2) 3640 Pansiyon -  

Okul Bahçesi (Açık Alan)(m2) 9300    

Okul Kapalı Alan (m2) 3640    

Sanatsal, bilimsel ve sportif amaçlı toplam alan 

(m2) 

x    

Kantin (m2) x    

Tuvalet Sayısı 4    

Diğer (………….)     

Sınıf ve Öğrenci Bilgileri 

 Okulumuzda yer alan sınıfların öğrenci sayıları alttaki tabloda verilmiştir. 

 

SINIFI Kız Erkek Toplam SINIFI Kız Erkek Toplam 

3 yaş 5 4 9     

4 Yaş A şubesi 4 9 13     

4 Yaş B şubesi 4 5 9     

5 Yaş A şubesi 10 6 16     

5 Yaş B şubesi 4 11 15     

        

        

*Sınıf sayısına göre istenildiği kadar satır eklenebilir. 
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DONANIM VE TEKNOLOJIK KAYNAKLARIMIZ 

Teknolojik kaynaklar başta olmak üzere okulumuzda bulunan çalışır durumdaki donanım 

malzemesine ilişkin bilgiye alttaki tabloda yer verilmiştir. 

Teknolojik Kaynaklar Tablosu 

Akıllı Tahta Sayısı - TV Sayısı - 

Masaüstü Bilgisayar Sayısı 1 Yazıcı Sayısı 1 

Taşınabilir Bilgisayar Sayısı 1 Fotokopi Makinası Sayısı - 

Projeksiyon Sayısı 1 İnternet Bağlantı Hızı  

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GELIR VE GIDER BILGISI 
Okulumuzun genel bütçe ödenekleri, okul aile birliği gelirleri ve diğer katkılarda dâhil olmak üzere gelir ve giderlerine 
ilişkin son iki yıl gerçekleşme bilgileri alttaki tabloda verilmiştir. 
 

Yıllar Gelir Miktarı Gider Miktarı 

2016   

2017   

 
 
 
 

 

Not: Özel okul olduğu için gelir ve gider bilgileri kurucular tarafından tutulmaktadır. 
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PAYDAŞ ANALİZİ 
Kurumumuzun temel paydaşları öğrenci, veli ve öğretmen olmakla birlikte eğitimin dışsal etkisi nedeniyle okul 
çevresinde etkileşim içinde olunan geniş bir paydaş kitlesi bulunmaktadır. Paydaşlarımızın görüşleri anket, toplantı, 
dilek ve istek kutuları, elektronik ortamda iletilen önerilerde dâhil olmak üzere çeşitli yöntemlerle sürekli olarak 
alınmaktadır. 

 
 
Paydaş anketlerine ilişkin ortaya çıkan temel sonuçlara altta yer verilmiştir * :  
 

 
ÖĞRENCİ ANKETİ SONUÇLARI 

1 Öğretmenlerimle ihtiyaç duyduğumda rahatlıkla görüşebilirim. %80 

2 Okul müdürü ile ihtiyaç duyduğumda rahatlıkla konuşabiliyorum. %80 

3 Okulun rehberlik servisinden yeterince yararlanabiliyorum. %80 

4 Okula ilettiğimiz öneri ve isteklerimiz dikkate alınır. %95 

5 Okulda kendimi güvende hissediyorum. %95 

6 Okulda öğrencilerle ilgili alınan kararlarda bizlerin görüşleri alınır. %95 

7 Öğretmenler yeniliğe açık olarak derslerin işlenişinde çeşitli yöntemler 
kullanmaktadır. 

%75 

8 Derslerde konuya göre uygun araç gereçler kullanılmaktadır. %70 

9 Teneffüslerde ihtiyaçlarımı giderebiliyorum %65 

10 Okulun içi ve dışı temizdir. %95 

11 Okulun binası ve diğer fiziki mekânlar yeterlidir. %80 

12 Okul kantininde satılan malzemeler sağlıklı ve güvenlidir. Kantin Yoktur - 

13 Okulumuzda yeterli miktarda sanatsal ve kültürel faaliyetler düzenlenmektedir. %95 

 
 
 
 

OKUL AİLE 
BİRLİĞİ 

BAŞKANI

OKUL 
MÜDÜR 

YARDIMCISI

OKUL 
MÜDÜR 

YARDIMCISI

ZÜMRE VE 
KURULLAR

ÖĞRETMEN 
KURULLARI

OKUL 
MÜDÜRÜ



15 
 

 
 
 
 
 
 
ÖĞRETMEN ANKETİ SONUÇLARI 

1 Okulumuzda alınan kararlar, çalışanların katılımıyla alınır. %100 

2 Kurumdaki tüm duyurular çalışanlara zamanında iletilir. %100 

3 Her türlü ödüllendirmede adil olma, tarafsızlık ve objektiflik esastır. %100 

4 Kendimi, okulun değerli bir üyesi olarak görürüm. %95 

5 Çalıştığım okul bana kendimi geliştirme imkânı tanımaktadır %100 

6 Çalıştığım okul bana kendimi geliştirme imkânı tanımaktadır %95 

7 Okulda çalışanlara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenir %95 

8 Okulda öğretmenler arasında ayrım yapılmamaktadır %100 

9 Okulumuzda yerelde ve toplum üzerinde olumlu etki bırakacak çalışmalar 
yapmaktadır 

%100 

10 Yöneticilerimiz, yaratıcı ve yenilikçi düşüncelerin üretilmesini teşvik etmektedir. %100 

11 Yöneticiler, okulun vizyonunu, stratejilerini, iyileştirmeye açık alanlarını vs. 
çalışanlarla paylaşır. 

%100 

12 Okulumuzda sadece öğretmenlerin kullanımına tahsis edilmiş yerler yeterlidir. %100 

13 Alanıma ilişkin yenilik ve gelişmeleri takip eder ve kendimi güncellerim. %95 

 
 
VELİ ANKETİ SONUÇLARI 

1 İhtiyaç duyduğumda okul çalışanlarıyla rahatlıkla görüşebiliyorum. %90 

2 Bizi ilgilendiren okul duyurularını zamanında öğreniyorum. %75 

3 Öğrencimle ilgili konularda okulda rehberlik hizmeti alabiliyorum. %80 

4 Okula ilettiğim istek ve şikâyetlerim dikkate alınıyor. %85 

5 Öğretmenler yeniliğe açık olarak derslerin işlenişinde çeşitli yöntemler 
kullanmaktadır. 

%90 

6 Okulda yabancı kişilere karşı güvenlik önlemleri alınmaktadır. %95 

7 Okulda bizleri ilgilendiren kararlarda görüşlerimiz dikkate alınır %85 

8 E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile okulun internet sayfasını düzenli olarak takip 
ediyorum 

%95 

9 Çocuğumun okulunu sevdiğini ve öğretmenleriyle iyi anlaştığını düşünüyorum. %100 

10 Okul, teknik araç ve gereç yönünden yeterli donanıma sahiptir. %100 

11 Okul her zaman temiz ve bakımlıdır. %100 

12 Okulun binası ve diğer fiziki mekânlar yeterlidir. %90 

13 Okulumuzda yeterli miktarda sanatsal ve kültürel faaliyetler düzenlenmektedir. %85 
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GZFT (GÜÇLÜ, ZAYIF, FIRSAT, TEHDIT) ANALIZI * 
Okulumuzun temel istatistiklerinde verilen okul künyesi, çalışan bilgileri, bina bilgileri, teknolojik kaynak bilgileri ve 
gelir gider bilgileri ile paydaş anketleri sonucunda ortaya çıkan sorun ve gelişime açık alanlar iç ve dış faktör olarak 
değerlendirilerek GZFT tablosunda belirtilmiştir. Dolayısıyla olguyu belirten istatistikler ile algıyı ölçen anketlerden 
çıkan sonuçlar tek bir analizde birleştirilmiştir. 
Kurumun güçlü ve zayıf yönleri donanım, malzeme, çalışan, iş yapma becerisi, kurumsal iletişim gibi çok çeşitli 
alanlarda kendisinden kaynaklı olan güçlülükleri ve zayıflıkları ifade etmektedir ve ayrımda temel olarak okul 
müdürü/müdürlüğü kapsamından bakılarak iç faktör ve dış faktör ayrımı yapılmıştır.  
 
İÇSEL FAKTÖRLER * 
 
GÜÇLÜ YÖNLER 

Öğrenciler Okul öncesi öğrencileri için sağlıklı bir ortama sahip olması. 

Çalışanlar Okulumuz öğretmenlerinin okul öncesi eğitim konusunda 4 yıllık 
yüksek öğrenim görmüş olması ve diğer çalışanların da ‘’Evde 
Çocuk Bakımı’’ kursuna gitmiş gerekli bilgi, beceri ve donanıma 
sahip olması. 

Veliler Öğrencileriyle ilgilenen bir veli profiline sahip oluşu. 

Bina ve 
Yerleşke 

Çevrede eğitim öğretimi olumsuz etkileyecek faktörlerin azlığı. 
Okul iç mekanının geniş ,ferah olması. 
Bahçe park ve zeminin kauçukla kaplı oluşu. 
Ulaşımın kolay olması. 
Okula yakın bir hastanenin bulunması. 

Donanım Derslik sayımızın yeterli olması  
Sınıfların kalabalık olmaması. 
Okulumuzun güvenlik kamera sistemine ve Santral, Ses sistemine 
sahip olması. 

Bütçe Okulumuz öğrenci aidatları ile okul ve öğrencilerin ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek seviyede olmamız. 

Yönetim 
Süreçleri 

Yönetimin destekçi tutumu. 
İmza onay süreçlerinin işleyişi, 
Yapılmak istenen projelerde Valilik, Belediye ve İl MEM. 
den destek görmemiz. 

İletişim 
Süreçleri 

Okul içi iletişim ve bilgilendirme süreçlerinin işleyişi 
Öğretmenler arasındaki iletişimin sağlıklı olması. 

vb Okul alanının çeşitli şekillerde kullanılmaya müsaitliği, 
Sportif ve kültürel etkinlik alanlarımızın yeterliliği 
Öğretmenlerimizin kendi alanlarında yeterliliği. 
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ZAYIF YÖNLER 

Öğrenciler Öğrencilerin şiddet içeren yayınlar izlemesi. 
Teknolojik aletlere bağımlılığın artışı. 

Çalışanlar Öğretmenlerin teneffüs saatlerinin olmaması 

Veliler Çevrenin ve ailelerin okuldan yüksek beklentileri. 
Velilerin sürekli eğitim öğretim dışı hususlarda öğrencileri hakkında öğretmenlerden 
bilgi talep etmesi 

Bina ve Yerleşke Okulun cadde üzerinde bulunmasından kaynaklanan güvenlik sorunu 

Donanım Okul çatısının dış etkilere açık olması nedeniyle onarım ihtiyacı 

Bütçe Sosyal etkinliklerin çeşitlendirilebilmesi için yeterli kaynağın olmaması 

Yönetim Süreçleri Personel verimliliğinin arttırılması 

İletişim Süreçleri Ulusal Sergi ve Yarışmalara (resim branş öğretmen yokluğu) Katılım Sayısının 
Arttırılması 

vb  

 
 
 
 
DIŞSAL FAKTÖRLER * 
 
FIRSATLAR 

Politik Siyasi erkin, bazı bölgelerdeki eğitim ve öğretime erişim hususunda yaşanan sıkıntıların 
çözümünde olumlu katkı sağlaması 

Ekonomik Eğitim öğretim ortamları ile hizmet birimlerinin fiziki yapısının geliştirilmesini ve eğitim 
yatırımların artmasının sağlaması 

Sosyolojik Kitlesel göç ile gelen bireylerin topluma uyumunu kolaylaştıran sosyal yapı 

Teknolojik Teknoloji aracılığıyla eğitim öğretim faaliyetlerinde ihtiyaca göre altyapı, sistem ve 
donanımların geliştirilmesi ve kullanılması ile öğrenme süreçlerinde dijital içerik ve beceri 
destekli dönüşüm imkânlarına sahip olunması 

Mevzuat-Yasal Bakanlığın mevzuat çalışmalarında yeni sisteme uyum sağlamada yasal dayanaklara sahip 
olması 

Ekolojik Çevre duyarlılığı olan kuramların MEB ile iş birliği yapması, uygulanan müfredatta çevreye 
yönelik tema ve kazanımların bulunması 

 
 
TEHDİTLER 

Politik Eğitim politikalarına ilişkin net bir uzlaşı olmaması. 
Millî Eğitim Bakanlığının yasa, yönetmelik ve mevzuatların sürekli yenilenmesi. 

Ekonomik Eğitim kaynaklarının kullanımının etkili ve etkin planlanamaması, diğer kurumlar ve sivil 
toplumun eğitime finansal katkısının yetersizliği, bölgeler arası ekonomik gelişmişlik 
farklılığı. 
 

Sosyolojik Kamuoyunun eğitim öğretimin kalitesine ilişkin beklenti ve algısının farklı olması 

Teknolojik Hızlı ve değişken teknolojik gelişmelere zamanında ayak uydurulmanın zorluğu, 
öğretmenler ile öğrencilerin teknolojik cihazları kullanma becerisinin istenilen düzeyde 
olmaması, öğretmen ve öğrencilerin okul dışında teknolojik araçlara erişiminin yetersizliği 

Mevzuat-Yasal Değişen mevzuatı uyumlaştırmak için sürenin sınırlı oluşu. 

Ekolojik Toplumun çevresel risk faktörleri konusunda kısmi duyarsızlığı, çevre farkındalığının azlığı 
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GELİŞİM VE SORUN ALANLARI 
Gelişim ve sorun alanları analizi ile GZFT analizi sonucunda ortaya çıkan sonuçların planın geleceğe yönelim bölümü ile 
ilişkilendirilmesi ve buradan hareketle hedef, gösterge ve eylemlerin belirlenmesi sağlanmaktadır.  
Gelişim ve sorun alanları ayrımında eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin üç temel tema olan Eğitime Erişim, Eğitimde 
Kalite ve kurumsal Kapasite kullanılmıştır. Eğitime erişim, öğrencinin eğitim faaliyetine erişmesi ve tamamlamasına 
ilişkin süreçleri; Eğitimde kalite, öğrencinin akademik başarısı, sosyal ve bilişsel gelişimi ve istihdamı da dâhil olmak 
üzere eğitim ve öğretim sürecinin hayata hazırlama evresini; Kurumsal kapasite ise kurumsal yapı, kurum kültürü, 
donanım, bina gibi eğitim ve öğretim sürecine destek mahiyetinde olan kapasiteyi belirtmektedir. 
 

Eğitime Erişim Eğitimde Kalite Kurumsal Kapasite 

Okullaşma Oranı Akademik Başarı Kurumsal İletişim 

Okula Devam/ Devamsızlık Sosyal, Kültürel ve Fiziksel 
Gelişim 

Kurumsal Yönetim 

Okula Uyum, Oryantasyon Sınıf Tekrarı Bina ve Yerleşke 

Özel Eğitime İhtiyaç Duyan 
Bireyler 

İstihdam Edilebilirlik ve 
Yönlendirme 

Donanım 

Yabancı Öğrenciler Öğretim Yöntemleri Temizlik, Hijyen 

Hayat Boyu Öğrenme Ders araç gereçleri İş Güvenliği, Okul Güvenliği 

  Taşıma ve servis 

 
Gelişim ve sorun alanlarına ilişkin GZFT analizinden yola çıkılarak saptamalar yapılırken yukarıdaki tabloda yer alan 
ayrımda belirtilen temel sorun alanlarına dikkat edilmesi gerekmektedir. 
 
 
GELIŞIM VE SORUN ALANLARIMIZ 
 
 
 

 1.TEMA: EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM 

1    Okul öncesi eğitimde okullaşma oranının yetersiz oluşu 

2  Kayıtlı olan öğrencilerin okula devamının sağlanması 

3  Eğitim yılı başında uyum haftasına velilerimiz tarafından gerekli özenin gösterilmemesi 

4  Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler için fiziksel yapının geliştirilmesi 

5  Özel eğitim öğrenci ailelerinin ilgili konularda yeterince bilgi sahibi olmaması. 

 

 

 

 

2.TEMA: EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE 

1 Çoklu zekâ öğrenimini destekleyecek materyallerin zenginleştirilmesi 
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2 Öğretmenlerin mesleki gelişim seminer ve kurslarına katılımının artırılması 

3 Velilerimize eğitim seminerleri düzenlenmesi 

4 Alan gezilerinin artırılması 

5 Sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılımın artırılması 

6 Yetenekleri fark edilen öğrencilerin velileri ile görüşülerek rehberlik edilmesi. 

7 Öğretim yöntemlerinin zenginleştirilmesi 

8 Öğrencilerin sportif faaliyetlerini destekleyici alanların çoğaltılması. 

9 Öğrencilerin yaş düzeylerine uygun olarak bilimsel faaliyetlerin arttırılması. 

 

3.TEMA: KURUMSAL KAPASİTE  

1  Diğer kurumlarla işbirliği içinde olunması.  

2  Kurum personelinin seminer ve çeşitli eğitimlere katılımının artırılması  

3  Bina çevresinin belirli bölümlerinin toprak zemine dönüştürülmesi  

4  Fiziksel gelişimi destekleyici alanların oluşturulması  

5  Teknolojik donanımın arttırılması  

 

 

BÖLÜM III: MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER 

Okul Müdürlüğümüzün Misyon, vizyon, temel ilke ve değerlerinin oluşturulması kapsamında öğretmenlerimiz, 

öğrencilerimiz, velilerimiz, çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımızdan alınan görüşler, sonucunda stratejik plan hazırlama 

ekibi tarafından oluşturulan Misyon, Vizyon, Temel Değerler; Okulumuz üst kurulana sunulmuş ve üst kurul tarafından 

onaylanmıştır. 

MİSYONUMUZ: Yenilikçi, çalışkan, değerlerine sahip çıkan, kendine ve çevresine saygılı, sevmeyi bilen, doğaya ve 

çevreye duyarlı, özgüveni yüksek, soru sorabilen, problem çözebilen, araştıran, kendi haklarını bilen ve sorgulayabilen, 

liderlik vasıflarını keşfeden ve kullanan, ön yargılı olmayan, empati kurabilen, yeri geldiğinde teşekkür edip, özür 

dileyebilen, kendini ifade edebilen, ne istediğini bilen, tüketen değil, üreten, iç dünyası zengin bireyler yetiştirmektir. 

VİZYONUMUZ: Okul öncesi eğitimde; beklentilerin daima üstünde kalitesi ile örnek gösterilen güven ve huzurun odağı, 

lider bir kurum olmak. Milli manevi değerlerini benimsemiş ve kültürüne sahip çıkan, bilimsel düşünen, proje üreten ve 

öğreten, kendine güvenen, kendini ve çevresini olduğu gibi kabul eden gelişime açık yenilikçi, çağdaş bireyler 

yetiştirmek temel hedefimizdir. 
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TEMEL DEĞERLERİMİZ 

1) - Fırsat ve imkân eşitliği 

2) - Ferdin ve toplumun ihtiyaçları 

3) - Atatürk ilkeleri ve inkılapları 

4) - Okul aile işbirliği 

5) - Sorumluluk bilinci 

6) - Güçlü ve etkili iletişim 

7) - Karar vermeye etkin katılım 

8) - Çalışkanlık, Özveri 

9) - Koşulsuz sevgi, saygı ve güven 

10) -Şeffaflık , 

11) - Etkililik 

12) - Objektiflik 

13) -Verimlilik ,Üretkenlik 

14) -Bilimsellik ,Planlılık 

15) –Yaratıcılık 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM IV: AMAÇ, HEDEF VE EYLEMLER 
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TEMA I: EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM 

Eğitim ve öğretime erişim okullaşma ve okul terki, devam ve devamsızlık, okula uyum ve oryantasyon, özel eğitime 

ihtiyaç duyan bireylerin eğitime erişimi, yabancı öğrencilerin eğitime erişimi ve hayat boyu öğrenme kapsamında 

yürütülen faaliyetlerin ele alındığı temadır. 

Stratejik Amaç 1: 

Kayıt bölgemizde yer alan çocukların okullaşma oranlarını artıran, öğrencilerin uyum ve devamsızlık sorunlarını gideren 

etkin bir yönetim yapısı kurulacaktır. 

Stratejik Hedef 1.1. Kayıt bölgemizde yer alan çocukların okullaşma oranları artırılacak ve öğrencilerin uyum ve 

devamsızlık sorunları da giderilecektir. 

 

 
 
 
PERFORMANS GÖSTERGELERİ 
                                                                                                                                                                                      

No  
 

PERFORMANS  
GÖSTERGESİ 

 

Mevcut 
 

HEDEF 

2018  2019  2020  2021  2022  2023  
PG.1.1.a.  Kayıt bölgesindeki öğrencilerden 

okula kayıt yaptıranların oranı (%)  
 85  90  95  100  100  

PG.1.1.b.  Okula yeni başlayan öğrencilerden 
oryantasyon eğitimine katılanların 
oranı (%)  

 90  95  95  100  100  

PG.1.1.c.  Bir eğitim ve öğretim döneminde 20 
gün ve üzeri devamsızlık yapan 
öğrenci oranı (%)  

 15  15  10  10  5  

PG.1.1.d.  Bir eğitim ve öğretim döneminde 20 
gün ve üzeri devamsızlık yapan 
yabancı öğrenci oranı (%)  

 0  2  3  4  5  

PG.1.1.e.  Okulun özel eğitime ihtiyaç duyan 

bireylerin kullanımına uygunluğu (0-1)  

 1  1  1  1  1  

PG.1.1.f.  Hayat Boyu öğrenme kapsamında açılan 

kurslara devam oranı (%) (halk eğitim)  

 50  60  70  80  90  

PG.1.1.g.  Hayat boyu öğrenme kapsamında açılan 

kurslara katılan kişi sayısı (sayı) (halk 

eğitim)  

 40  60  70  80  90    



22 
 
 

 

EYLEMLER 

 

No  Eylem İfadesi  Eylem Sorumlusu  Eylem Tarihi  
1.1.1.  Kayıt bölgesinde yer alan 

öğrencilerin tespiti çalışması 
yapılacaktır.  

Okul İdaresi ve Öğretmenler  01 Eylül-20 Eylül  

1.1.2  Okula yeni başlayan öğrencilerin 
oryantasyon eğitimine 
katılımının arttırılması.  

Öğretmenler ve Okul  
İdaresi  

01 Eylül-20 Eylül  

1.1.3  Devamsızlık yapan öğrencilerin 
velileri ile özel toplantı ve 
görüşmeler yapılacaktır.  

Öğretmenler  Eğitim öğretim süresi boyunca  

1.1.4  Uyum sorunu yaşayan 
öğrencilerin aileleriyle işbirliği 
içinde uyum sorununu en aza 
indirgenecek.  

Okul İdaresi ve Öğretmenler  Eğitim öğretim süresi boyunca  

1.1.5  Devamsızlık ve uyum sorunu 
yaşayan öğrencilere ev ziyareti 
yapılacak.  

Rehberlik ve Danışma Hizm. 
Komisyonu  

Eğitim öğretim süresi boyunca  

1.1.6  Öğrenci sorunlarının çözümünde 
yetersiz kalan ailelere rehberlik 
yapılacaktır.  

Rehberlik ve Danışma Hizm. 
Komisyonu  

Eğitim öğretim süresi boyunca  

1.1.7  Okulda yapılan kurs, seminer vb 
eğitimlere veliler tarafından 
devamın sağlanması için 
önlemler almak  

Okul İdaresi  Etkinlik süresince  

1.1.8  Okulda yapılan seminer, kurs vb 
eğitimlere ilginin artırılmasına 
yönelik çalışmalar yapmak  

Okul İdaresi ve Öğretmenler  Eğitim öğretim süresi boyunca  
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TEMA II: EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTENİN ARTIRILMASI 

Eğitim ve öğretimde kalitenin artırılması başlığı esas olarak eğitim ve öğretim faaliyetinin hayata hazırlama işlevinde 

yapılacak çalışmaları kapsamaktadır. 

Bu tema altında akademik başarı, sınav kaygıları, sınıfta kalma, ders başarıları ve kazanımları, disiplin sorunları, 

öğrencilerin bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetleri ile istihdam ve meslek edindirmeye yönelik rehberlik ve 

diğer mesleki faaliyetler yer almaktadır. 

Stratejik Amaç 2: 

Öğrencilerimizin gelişmiş dünyaya uyum sağlayacak şekilde donanımlı bireyler olabilmesi için eğitim ve öğretimde 

kalite artırılacaktır. 

Stratejik Hedef 2.1. Öğrenme kazanımlarını takip eden ve velileri de sürece dâhil eden bir yönetim anlayışı ile 

öğrencilerimizin akademik başarıları ve sosyal faaliyetlere etkin katılımı artırılacaktır. 

 

 

Performans Göstergeleri 

 

 

 

 

 

 

No  
 

PERFORMANS  
GÖSTERGESİ 

 

Mevcut 
 

HEDEF 

2018  2019  2020  2021  2022  2023  
PG.2.1.a.  Fiziksel gelişimi destekleyici etkinliklerin 

planlanarak uygulanma sayısı 
0 10 15 25 25 30 

PG.2.1.b.  Alan gezisi sayısı 0 4 5 8 8 10 
PG.2.1.c.  Velilerin yapılan eğitim etkinliklerine 

katılımının sayısı 
2 10 10 15 15 15 

PG.2.1.d.  Çoklu zeka öğrenimini destekleyecek 

materyallerin sayısı 

30 40 50 60 60 60 

PG.2.1.e.  Öğretmenlerin mesleki gelişim ve kurslara 

katılımının sayısı 

1 2 3 4 4 5 
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EYLEMLER 

 

TEMA III: KURUMSAL KAPASİTE 

Stratejik Amaç 3: 

Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin daha nitelikli olarak verilebilmesi için okulumuzun kurumsal kapasitesi 

güçlendirilecektir. 

Stratejik Hedef 3.1. İşlevsel bir insan kaynakları yönetim yapısını plan dönemi sonuna kadar oluşturmak 

hedeflenmektedir. 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

 

No PERFORMANS                                                    
GÖSTERGESİ 

MEVCUT HEDEF 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

PG.3.1.a Hijyen eğitimi alan personel sayısı 1    3 0 2 1 2 

PG.3.2.b Beyaz Bayrak sertifikası koşullarının 
sağlanma başvuru ve devamının 
sağlanması oranı(%) 

100 100 100 100 100 100 

PG.3.3.c. Okulumuz bilgi edinme sistemlerinden 
hizmet alanların memnuniyet oranı(%) 

50 80 85 90 95 100 

PG.3.3.d. Beslenme Dostu sertifika koşullarının 
sağlanma, devamı ve başvuru oranı(%) 

0 50 100 100 100 100 

PG.3.3.e Okulumuzda ilkyardım eğitimi alan 
personel sayısı 

1 1 2 3 2 2 

 

 

 

 

 

No  Eylem İfadesi  Eylem Sorumlusu  Eylem Tarihi  
1.1.1.  Fiziksel gelişimi destekleyici 

etkinliklerin planlanarak 
uygulanması  

Öğretmenler  Eğitim öğretim süresi 
boyunca  

1.1.2  Alan gezi sayılarının arttırılması  Okul idaresi ve 
öğretmenler  

Eğitim öğretim süresi 
boyunca  

1.1.3  Velilerin eğitim etkinliklerine 
katılımının sağlanması  

Okul idaresi ve 
öğretmenler  

Eğitim öğretim süresi 
boyunca  

1.1.4  Çoklu zeka öğrenimini destekleyecek 
materyallerin zenginleştirilmesi  

Okul İdaresi  Eğitim öğretim süresi 
boyunca  

1.1.5  Öğretmenlerin mesleki gelişim ve 
kurslara katılımının arttırılması  

Okul İdaresi  Eğitim öğretim süresi 
boyunca  
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Eylemler 

No  Eylem İfadesi  Eylem Sorumlusu  Eylem Tarihi  
3.1.1.  Okulumuz personelinin ilkyardım 

eğitimi kursuna katılımları 
arttırılacaktır.  

Okul İdaresi  Eğitim öğretim süresi 
boyunca  

3.1.2  Okulumuz personelinin hijyen eğitimi 
kursuna katılımı sağlanacaktır  

Okul İdaresi  Eğitim öğretim süresi 
boyunca  

3.1.3  Okulumuz bilgi edinme sistemlerinin 
aktif bir şekilde kullanılması 
sağlanacaktır  

Okul İdaresi  Eğitim öğretim süresi 
boyunca  

3.1.4  Beslenme Dostu Okul dosyası için gerekli 
hazırlıkların yapılması sağlanacaktır  

Okul İdaresi ve 
Öğretmenler  

Eğitim öğretim süresi 
boyunca  

 

V. BÖLÜM: MALİYETLENDİRME 

2019-2023 Stratejik Planı Faaliyet/Proje Maliyetlendirme Tablosu 

 

 

Kaynak Tablosu  2019  2020  2021  2022  2023  Toplam  

Genel Bütçe        

Valilikler ve 

Belediyelerin Katkısı  

0  0  0  0  0  0  

Diğer (Okul Aile 

Birlikleri)  

      

TOPLAM        
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VI. BÖLÜM: İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

Okulumuz Stratejik Planı izleme ve değerlendirme çalışmalarında 5 yıllık Stratejik Planın izlenmesi ve 1 yıllık gelişim 

planın izlenmesi olarak ikili bir ayrıma gidilecektir. 

Stratejik planın izlenmesinde 6 aylık dönemlerde izleme yapılacak denetim birimleri, il millî eğitim müdürlüğü ve 

Bakanlık denetim ve kontrollerine hazır halde tutulacaktır. 

Yıllık planın uygulanmasında yürütme ekipleri ve eylem sorumlularıyla aylık ilerleme toplantıları yapılacaktır. 

Toplantıda bir önceki ayda yapılanlar ve bir sonraki ayda yapılacaklar görüşülüp karara bağlanacaktır. 

 


