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SUNUŞ 

                

             Geçmişten günümüze gelirken var olan yaratıcılığın getirdiği teknolojik ve sosyal 

anlamda gelişmişliğin ulaştığı hız, artık kaçınılmazları da önümüze sererek kendini 

göstermektedir. Güçlü ekonomik ve sosyal yapı, güçlü bir ülke olmanın ve tüm değişikliklerle de 

dimdik ayakta durabilmenin kaçınılmazlığı da oldukça büyük önem taşımaktadır. Gelişen ve 

sürekliliği izlenebilen bilgi ve planlama temellerine dayanan güçlü bir yaşam standardı ve 

ekonomik yapı; stratejik amaçlar, hedefler ve planlanmış zaman diliminde gerçekleşecek 

uygulanan faaliyetler ile oluşabilmektedir. 

               Büyük Önder Atatürk’ü örnek alan bizler; Çağa uyum sağlamış, çağı yönlendiren 

öğrenciler yetiştirmek için kurulan okulumuz, geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizi daha 

yükseklere taşıyan bireyler olması için idareciler ve öğretmenler olarak özverili bir şekilde tüm 

azmimizle çalışmaktayız. 

             Özel Artı Metropol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak en büyük amacımız yalnızca 

okulu bitirmiş öğrenciler yetiştirmek değil, girdikleri ortamda çevresindekilere ışık tutan, hayata 

hazır, bizleri daha ileriye götürecek nesiller yetiştirmektir. İdareci ve öğretmen kadrosu ile bizler; 

çağın ayak uydurabilen, yeniliklere açık, Türkiye Cumhuriyeti’ni daha da yükseltecek gençler 

yetiştirmeyi ilke edinmiş bulunmaktayız. 

            Okulumuz misyon, vizyon ve ilkeler çerçevesinde daha iyi bir eğitim seviyesine ulaşmak 

gayreti ile sürekli yenilemeyi ve kalite kültürünü kendisine ilke edinmeyi amaçlamaktadır. 

            Kalite kültürü oluşturmak için eğitim ve öğretim başta olmak üzere insan kaynakları, 

kurumsallaşma, altyapı, toplumla ilişkileri kapsayan 2019-2023 Stratejik planı hazırlanmıştır. 

           Bu vesile ile planlama aşamasında emeği geçen Stratejik Plan Hazırlama Ekibine katkıda 

bulunan öğretmen ve öğrenci velilerimize teşekkür ederiz. 

 

 

                                                                                                                                Mustafa ACAR 

                                                                                                                                Okul Müdürü 
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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 

Mustafa ACAR Okul Müdürü Mustafa ACAR Okul Müdürü 

Ceyda ALTAŞ Okul Aile Birliği Başkanı Sevgi UĞURELİ Meslek Dersleri Öğretmeni 

Züleyha KEPİL Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Ali ALTUNKALEM Biyoloji Öğretmeni 

Abdulgazi ERGİN Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Savran Kaan TELLİ Beden Eğitimi Öğretmeni 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM I: 

 



 

 

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 Kısa Tanıtımı 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Okulumuz Bozkurt Mühendislik Doğalgaz İnşaat Taahhüt San. Ve Limitet Şirketi 

Tüzel kişiliği tarafından 2013-2014 Eğitim Öğretim yılında Özel Artı Metropol Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi olarak açılmıştır.  

             Okulumuz öğrencilerimizden mezun olanlar Tıp Fakülteleri, Hukuk Fakülteleri, 

Eczacılık Fakülteleri gibi yükseköğrenim kurumlarına yerleşebilmektedir. 

            Kurumumuz her yıl üniversiteye artan sayıda öğrenci göndermeyi hedeflemektedir. 

            Kurumumuzda sportif faaliyetlerin yürütüldüğü 486 m2 alanında kapalı spor salonu, 

kapalı halı saha, yüzme havuzu bulunmaktadır. Her yıl düzenli olarak planlanan sportif 

faaliyetlerde il genelinde ve ulusal- uluslararası dereceler elde edilmektedir. 

      Okulumuz 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında 20 öğretmen 2 idareci 86 öğrenci ile eğitim 

öğretime devam etmektedir. 

 

BÖLÜM II: 

 

 



OKULUN MEVCUT DURUMU: TEMEL İSTATİSTİKLER 

OKUL KÜNYESİ 

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 Yeni 

Terminal Karşısı 49.Cadde N:87 Coğrafi Konum  ……………………… 

Telefon 

Numarası:  0382 216 05 45 Faks Numarası: 0382 216 05 65 

e- Posta 

Adresi: metropolkoleji@hotmail.com Web sayfası adresi: www.metropolokullari.k12.tr 

Kurum 

Kodu: 99955139 Öğretim Şekli: Normal (Tam Gün/İkili Eğitim) 

Okulun Hizmete Giriş Tarihi: 12.09.2005 Toplam Çalışan Sayısı 21 

Öğrenci 

Sayısı: 

Kız 53 

Öğretmen 

Sayısı 

Kadın 12 

Erkek 33 Erkek 6 

Toplam 86 Toplam 18 

Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 12 Şube Başına Düşen Öğrenci Sayısı 2 

Öğretmen Başına Düşen Öğrenci 

Sayısı 10 

Şube Başına 30’dan Fazla Öğrencisi Olan 

Şube Sayısı - 

Öğrenci Başına Düşen Toplam Gider 

Miktarı - 

Öğretmenlerin Kurumdaki Ortalama 

Görev Süresi 4 Yıl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÇALIŞAN BİLGİLERİ 

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 
- - - 

 

Branş Öğretmeni 
6 12 18 

 

Rehber Öğretmen 
- - - 

 

İdari Personel 
- 1 1 

 

Yardımcı Personel 
1 - 1 

 

Güvenlik Personeli 
- - - 

 

Toplam Çalışan Sayıları 
8 13 21 

 

 

 

 

 

 

 

 



OKULUMUZ BİNA VE ALANLARI 

 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 3 Çok Amaçlı Salon *  

Derslik Sayısı 7 Çok Amaçlı Saha *  

Derslik Alanları (m2) 40 Kütüphane *  

Kullanılan Derslik Sayısı 7 Fen Laboratuvarı *  

Şube Sayısı 
15 

Bilgisayar 

Laboratuvarı *  

İdari Odaların Alanı (m2) 30 İş Atölyesi *  

Öğretmenler Odası (m2) 50 Beceri Atölyesi -  

Okul Oturum Alanı (m2) 7408 Pansiyon -  

Okul Bahçesi (Açık Alan)(m2) 6500    

Okul Kapalı Alan (m2) 10140    

Sanatsal, bilimsel ve sportif amaçlı toplam alan 

(m2) 
2200 

   

Kantin (m2) 250    

Tuvalet Sayısı 65    

Diğer (Yemekhane) 450    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SINIF VE ÖĞRENCİ BİLGİLERİ 

 Okulumuzda yer alan sınıfların öğrenci sayıları alttaki tabloda verilmiştir. 

 

SINIFI Kız Erkek Toplam SINIFI Kız Erkek Toplam 

9. Sınıf  5 3 8     

10.Sınıf 11 5 16     

11.Sınıf  16 13 29     

12.Sınıf 23 12 33     

        

        

        

*Sınıf sayısına göre istenildiği kadar satır eklenebilir. 

 

 

Donanım ve Teknolojik Kaynaklarımız 

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 1 

Masaüstü Bilgisayar Sayısı 3 Yazıcı Sayısı 2 

Taşınabilir Bilgisayar Sayısı 1 Fotokopi Makinası Sayısı - 

Projeksiyon Sayısı - İnternet Bağlantı Hızı 35 Mght 

    

 

 

 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKUL AİLE 
BİRLİĞİ 

BAŞKANI

OKUL 
MÜDÜR 

YARDIMCISI

OKUL 
MÜDÜR 

YARDIMCISI

ZÜMRE VE 
KURULLAR

ÖĞRETMEN 
KURULLARI

OKUL 
MÜDÜRÜ



           Toplam 70 kişinin katıldığı öğretmen, öğrenci, veli ve idareci, iç paydaş ekibimiz 

tarafından analiz edilmiş ve yüksek oranda okulumuzda yürütülen iş ve işlemlerden 

memnun kaldıkları okulumuz personeli olmaktan gurur duydukları anlaşılmıştır. 

             Bazı anket sorularına verilen cevaplardaki kısmi soruların kaynağının bulunup 

çözüm üretilmesi gerektiği üst kurulumuz ve kurucularımızla paylaşılmıştır. 

    Bu anketimizden aldığımız sonuçlarla, temel değerlerimiz, güçlü ve zayıf 

yönlerimizi tespit etmemiz kolaylaşmıştır. 

Paydaş anketlerine ilişkin ortaya çıkan temel sonuçlara altta yer verilmiştir  

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenci Anketi Sonuçları: 

- Okulun eğitim öğretiminden memnun %75 

- Okulun başarı durumundan memnun %80 

 

Öğretmen Anketi Sonuçları: 

- Okulun personeli olmaktan memnunum %90 

- Kurum çalışanları adil ve tarafsızdır %85 

- Kurumumuz yenilikçidir %85 

 

Veli Anketi Sonuçları: 

- Okul idaresi ve öğretmenlerle kolay iletişim kurabiliyorum %80 

- Okulun öğrenci velisi olmaktan mutluyum %80 

İç Paydaş Anketimizin Sonuç Raporu: 

 

 

       Belirlenen paydaşların idarenin hangi ürün ve hizmetleriyle ilgili oldukları, idareden 

beklentileri ve paydaşların idarenin ürün ve hizmetten nasıl etkilendiğinin belirlenmesi 

amacıyla paydaş anketi geliştirilmiştir. 

       Ankette okulun eğitimi öğretimi, öğretmen ve okul memnuniyeti, idareye yönelik 

memnuniyet durumu, öncelik verilmesi gereken alanların tespit edilmesine yönelik 

sorulara yer verilmiştir. 



GZFT (Güçlü, Zayıf, Fırsat, 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  

Öğrenciler 

Sportif tesislerimizde yapılan planlı çalışmalar sonucu il geneli ve 

ulusal yarışmalarda dereceler elde edilmektedir. 

Çalışanlar Kadromuzun genç ve deneyimli olması 

Veliler Velilerin okula karşı ilgisi ve olumlu ilişkilerde bulunması 

Bina ve Yerleşke 

Okulumuzun binasının planlı, donanımlı olması. Bahçesinin düzenli ve 

geniş olması 

Donanım Araç ve gereç bakımından eksiklerin bulunmaması 

Bütçe Kurucu temsilcileri tarafından ihtiyaçların karşılanması 

Yönetim Süreçleri Okul ve kurum kültürünün oluşması 

İletişim Süreçleri Yönetici, öğretmen ve personelin uyum içerisinde çalışması 

vb Sevgi, saygı ve güven ortamının bulunması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAYIF YÖNLER 

 

Öğrenciler 

Okul içerisinde ve dışarısında temizlik ve tutumluluk konusunda daha 

dikkatli olmaları 

Çalışanlar Empati yönünden daha dikkatli olmaları 

Veliler Öğrencilere imkânların kısıtlı olabileceği konusunda bilinçlendirmemeleri 

Bina ve Yerleşke 

Okul çıkış kapısının hemen önünden trafiğin yoğun olduğu yolun 

bulunması 

Donanım Fen bilimleri laboratuvarındaki araç gereç yetersizliği 

Bütçe Kurucuların hepsinin eğitime bakış açısının aynı olmaması 

Yönetim Süreçleri Okulda revir ve sağlık personelinin bulunmaması 

İletişim Süreçleri Bazı velilerin çağrıldıklarında geç geri dönmeleri 

vb - 

 

 
 

DIŞSAL FAKTÖRLER 

FIRSATLAR 

Politik Okulumuzun resmi ve özel kurumlarla işbirliği içerisinde olması 

Ekonomik Kurucuların hemen hemen bütün ihtiyaçları karşılaması 

Sosyolojik Düzenlenen gezilere velilerin katılma isteği 

Teknolojik Yeniliklere açık personelin bulunması 

Mevzuat-Yasal Mevzuatın sıkı bir şekilde takip edilmesi 

Ekolojik Okulun şehir dışında, gürültüden uzak ve ağaçlandırılmış olması 

 

TEHDİTLER 

 

Politik Yeni özel okulların açılması 

Ekonomik Ekonomik kriz 

Sosyolojik Sportif yarışmaların dışındaki yarışmalara katılımın az olması 

Teknolojik Öğrencilerin fazlaca sosyal medya alışkanlığının bulunması 

Mevzuat-Yasal Mevzuatla ilgili bazı yanlış yorumlar 

Ekolojik Okulumuzun etrafında hareketli yol ağının bulunması 

 



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. 

  

 

 

 

 

 



GELİŞİM VE SORUN ALANLARIMIZ 

 1.TEMA: EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM 

1 Okulumuzun kayıt yaptıran öğrenci sayısı 

2 Devamsızlık oranı 

3 Okula uyum, oryantasyon için; sportif ve kültürel faaliyetler yapılmaktadır. 

4 Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler için çalışmalar planlı şekilde yürütülmektedir. 

5 
Yurt dışından gelen öğrencilerin uyum sorunu yaşamamaları için birlikte hareket 
edilmektedir. 

6 Öğrenciler teknolojik araçlara istedikleri zaman erişebilmektedir. 

7 Akademik başarı için yoğun ve planlı çalışmalar yapılmaktadır. 

8 Temizlik ve hijyen konusunda gerekli titizlik gösterilmektedir. 

9  

10  

 

2.TEMA: EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE 

1 Bilgisayar laboratuvarlarının olması 

2 Sınıflarda akıllı tahta bulunması 

3 Fen laboratuvarlarının bulunması 

4 Özel yetenekleri geliştirmek için müzik ve görsel sanatlar sınıflarının bulunması 

5 Sosyal ve sportif faaliyetlere ağırlık verilmesi 

6 Akademik başarının artırılması 

7 Her yıl Lgs ile Fen Liselerine yerleşen öğrenci sayısının artması 

8 Öğretmenlerin teknolojiyi kullanması 

9 Düzenli veli ziyaretlerinin yapılması 

10 Okulun donanım ihtiyaçlarının anında karşılanması 

 

3.TEMA: KURUMSAL KAPASİTE 

1 Temizlik ve hijyene yönelik gerekli tedbirlerin alınması 

2 Fiziki durumun iyileştirilmesi öğrencilere uygun hale getirilmesi 

3 Okul güvenliğine yönelik tespit edilen eksiklerin giderilmesi 

4 Donanım eksikliklerinin giderilmesi 

5 
Okulun sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyet alanlarının daha düzenli 
kullanılması 

6 Kurumsal iletişimin daha da iyileştirilmesi 

7 İş güvenliği ve sivil savunma bilincinin oluşturulması 

 

 

 



 

 

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  

 

 

 

VİZYONUMUZ  

 

 

TEMEL DEĞERLERİMİZ  

1) Önce insan  
2) Karşılıklı güven ve dürüstlük, 
3) Sabırlı, hoşgörülü ve kararlılık, 
4) Eğitimde süreklilik anlayışı, 
5) Bireysel farkları dikkate almak, 
6) Kendisiyle ve çevresiyle barışık olmak, 
7) Doğa ve çevreyi koruma bilinci, 
8) Sürekli gelişme, 
9) Yetkinlik, üretkenlik ve girişimcilik ruhuna sahip olmak  

10) Sorumluluk duygusu ve kendine güven bilincini kazandıracak. 

 

 

BÖLÜM III. 

Büyük düşünebilen ve bunu hayata geçirme çabasında olan mutluluğunu hedeflemiş, milli 

ve manevi kültürünü evrensel değerler içinde koruyup geliştiren, bilgiyi etkili ve verimli 

kullanabilecek, dünya çapında bireyler yetiştiren Aksaray genelinde tanınmış, tercih edilen 

bir eğitim kurumu olmaktır. 

Her öğrencinin iyi bir eğitim kurumuna yerleşmesini ve sosyal becerilerini geliştirmesini, 

toplumsal ve milli değerleri yaşamasını sağlamak, çocuklarımıza mutlu ve başarı bireler 

olma istek ve yeteneğini kazandırmaktır. 



BÖLÜM IV: AMAÇ, HEDEF VE EYLEMLER 

Açıklama:  

1) Amaç, hedef, gösterge ve eylem kurgusu amaç Sayfa 16-17 da yer alan Gelişim Alanlarına 

göre yapılacaktır. 

2) Altta erişim, kalite ve kapasite amaçlarına ilişkin örnek amaç, hedef ve göstergeler 

verilmiştir. 

3) Erişim başlığında eylemlere ilişkin örneğe yer verilmiştir. 

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. 

AMAÇ 1. Kayıt bölgemizdeki ortaokul kademesindeki öğrencilerin okullaşma oranlarını 

artıran, uyum ve devamsızlık sorunlarını gideren etkin bir eğitim ve öğretime erişim süreci 

hâkim kılınacaktır. Bireylerin sosyal zihinsel duygusal ve fiziksel gelişimine katkı sağlayan 

ve her bireyin en temel hakkı olan eğitime; bireylerin ekonomik, sosyal, kültürel 

farklılıklarından etkilenmeksizin eşit ve adil şartlar altında katılımlarına imkan ve ortam 

sağlamak. 

AMAÇ 2. Öğrencilerimizin akademik başarılarında artış sağlamak, öğrenmeye açık 

özgüven ve sorumluluk sahibi, sosyal sorumluluk bilincinde mutlu öğrencilerin yetişmesini 

sağlamak. 

Hedef 1.1. Kayıt bölgemizde yer alan lise kademesindeki öğrencilerin okullaşma oranları 
artırılacak, uyum, devamsızlık ve tamamlama sorunları giderilecektir. Okulumun özel okul 
olması sebebiyle kayıt belgesi bulunmadığından, gerekli çalışmaların yapılarak öğrenci sayısının 
en az %5 artırılmasını sağlamak. 
Hedef 2.1. Okulumuzun akademik başarı oranını plan dönemi sonuna kadar % 10 artırmak. 
Hedef 2.2. Öğrencilerimizin ruhsal ve fiziksel gelişmelerine yönelik kültürel ve sosyal faaliyetlere 
katılımı % 5 artırmak. 
Hedef 2.3. Öğrencilerin yabancı dil yeteneğini artırmak, ulusal standartlarda dil bilen öğrenci 
sayısını artırmak. 

 

AMAÇ 3. Okulumuzun kurumsallaşma düzeyini yükseltecek, etkin ve verimli işleyen 

kurumsal yapıyı oluşturmak, Kurumsal kapasiteyi geliştirmek. 

Hedef 3.1. Okulumuzun fiziki yapısını iyileştirmek, yıpranan bölümleri gözden geçirerek inşa 
etmek, sıcak ve güvenli bir eğitim – öğretim ortamı oluşturmak. 
Hedef 3.2. Kurum kültürünün yerleştiği, öğretmenlerimizin performanslarının geliştirildiği, 
eğitime önem veren işlevsel insan kaynakları yönetimi yapısını plan dönemi sonuna kadar 
oluşturmak. 
Hedef 3.3. Okulumuzun tanıtımı için gerekli etkinlikleri düzenleyebileceğimiz veli desteğini 
artırmak. 

 



HEDEFE İLİŞKİN PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

No 
PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 

Mevcut HEDEF 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

PG.1.1.1 
Öğrencilerden okula kayıt yaptıranların oranı 

(%) 
10 20 20 30 40 40 

PG.1.1.2 
Okula yeni başlayan öğrencilerden oryantasyon 

(uyum) eğitimine katılanların oranı (%) 
100 100 100 100 100 100 

PG.1.1.3 

Kesintisiz ve mazeretsiz 10 gün ve üzeri 

devamsız öğrencilerden devamı sağlanan 

öğrenci oranı (%) 

0 0 0 0 0 0 

PG.1.1.4 
Bir eğitim ve öğretim döneminde 20 gün ve 

üzeri devamsızlık yapan öğrenci oranı (%) 
0 0 0 0 0 0 

PG.1.1.5 
Taşımalı eğitim kapsamında kayıtlı bulunan 

öğrencilerden taşıması yapılanların oranı (%) 
- - - - - - 

PG.1.1.6 
Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenci ve ailelerine 

yönelik yıl içinde yapılan faaliyet oranı 
50 50 50 70 70 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EYLEMLER 

No Eylem İfadesi Eylem Sorumlusu Eylem Tarihi 

1.1.1. 
Kayıt bölgesinde yer alan öğrencilerin 

tespiti çalışması yapılacaktır. 
Okul İdaresi 01 Eylül-20 Eylül 

1.1.2 

Devamsızlık yapan öğrencilerin tespiti ve 

erken uyarı sistemi için çalışmalar 

yapılacaktır. 

Müdür Yardımcısı  01 Eylül-20 Eylül 

1.1.3 

Devamsızlık yapan öğrencilerin velileri ile 

özel aylık toplantı ve görüşmeler 

yapılacaktır. 

Rehberlik Servisi Her ayın son haftası 

1.1.4 

Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenci ve 

ailelerine yönelik RAM’dan destek alınarak 

eğitim-bilgilendirme faaliyetleri 

yapılacaktır. 

Okul Rehber 

Öğretmeni 

Her eğitim öğretim 

yılında en az 2 kez 

1.1.5 
Yeni kayıtla okulumuza gelen öğrencilere 

yönelik uyum programları yapılacaktır. 

Okul Uyum 

Komisyonu 
01 Eylül – 10 Eylül 

1.1.6 
E-Okul verilerinin anlık takibi için veli 

portalının tanıtım faaliyeti yapılacaktır. 
Öğretmenler Ekim – Mart Ayları 

1.1.7 
EBA Ders Portalının öğrenci ve velilere 

tanıtımının yapılması 
Öğretmenler Ekim – Mart Ayları 

1.1.8 

Taşımalı eğitim kapsamında servis 

şoförleri, öğrenci ve velilere yönelik 

bilgilendirme toplantılarının yapılması 

Taşımalı öğrenci yok  

 

 

 

 

 

 

 

 



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.  

AMAÇ 2. Öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fiziksel olarak çok boyutlu gelişimini önemseyen 

nitelikli eğitim yapısı oluşturulacaktır. Öğrencilerimizin yaşadıkları çevreye uyum sağlayacak 

şekilde donanımlı bireyler olabilmesi için eğitim ve öğretimin kalitesi artırılacaktır. 

Hedef 2.1. Öğrenme kazanımlarını takip eden ve başta veli, okul ve çocuğun yakın çevresi olmak 

üzere tüm paydaşları sürece dâhil eden bir yönetim anlayışı ile öğrencilerimizin akademik 

başarıları artırılacaktır.  

               Öğrencilerin akademik anlamda başarılarında artış sağlamak, öğrenmeye açık, özgüvenli, 

sorumluluk sahibi, sağlıklı, mutlu öğrencilerin yetişmesine imkan sağlamak. Akademik başarı 

oranının plan dönemi sonuna kadar % 10 artırmak. 

Hedef 2.2. Sportif etkinliklerinin sayısını artırmak plan döneminde bu sayının 4’e çıkarılmasını 

sağlamak. 

Hedef 2.3. Eğitim öğretim yılı içerisinde öğrencilerimizin okuduğu kitap sayısını her yıl % 10 

artırmak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HEDEFE İLİŞKİN PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

No 
PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 

Mevcut HEDEF 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

PG.2.1.1 
Kurumumuzda destekleme ve yetiştirme kurslarına 

katılan öğrenci oranı  
- - - - - - 

PG.2.1.2 
12. sınıftan mezun olan öğrencilerden merkezi 

sınavla öğrenci alan üniversiteye yerleşenlerin oranı 
60 90 90 90 90 90 

PG.2.1.3 Lise yabancı dil dersi yılsonu puanı ortalaması  80 85 85 85 85 85 

 Matematik dersi yılsonu puan ortalaması 78 80 85 85 85 85 

 Türkçe yılsonu puan ortalaması 80 82 82 85 85 85 

PG.2.1.4 Öğrenci başına okunan kitap sayısı 10 10 10 15 15 15 

PG.2.1.5 İftihar (Onur) Belgesi alan öğrenci oranı 5 6 - - - - 

PG.2.1.6 
Bir eğitim öğretim yılı içerisinde rehberlik 

servisinden rehberlik hizmeti alan öğrenci oranı 
3 4 4 4 4 4 

PG.2.1.7 
Erasmus+ programı kapsamında başvuruda 

bulunulan proje oranı 
- - - - - - 

PG.2.1.8 Takdir Belgesi alan öğrenci oranı 80 82 85 90 90 90 

PG.2.1.9 Teşekkür Belgesi alan öğrenci oranı 10 10 10 5 5 5 

PG.2.1.10 

 
Ders bazında tüm sınıfların 

yılsonu puan ortalamaları 

PG.2.1.8.1 Yabancı 

dil dersi  
80 

85 85 85 85 85 

PG.2.1.8.2 

Matematik dersi  
78 

80 80 82 85 85 

PG.2.1.8.3 Türkçe 

dersi  
80 

85 85 85 85 85 

 

 

 

 

 

 

 



EYLEM MADDELERİ 

No Eylem İfadesi Eylem Sorumlusu Eylem Tarihi 

2.1.1. 

DYK kapsamında öğrenci ve velilere yönelik 

kurs içerikleri hakkında bilgilendirme 

faaliyetleri gerçekleştirilecek. DYK Okul Komisyonu 15 Eylül- 15 Ekim 

2.1.2 

Edebiyat öğretmenleri koordinesinde sınıf 

rehber öğretmenleri yürütücülüğüyle her 

öğrencinin aylık en az bir kitap okuması 

sağlanacaktır. Edebiyat Zümresi 01 Eylül-20 Eylül 

2.1.3 

Yabancı dil öğretimini destekleyecek faaliyetler 

yapılacaktır. (Tiyatro, drama, söyleşi, diyalog, 

görsel sunu vb…)  Y. Dil Zümresi 

Her eğitim 

öğretim yılında en 

az 1 kez 

2.1.4 

12. sınıf öğrencilerine yönelik öğrenci koçluğu 

sistemi etkinleştirilecektir. 

Okul Rehber 

Öğretmeni 

Her eğitim 

öğretim yılında en 

az 2 kez 

2.1.5 

Değerler Eğitimi, Bilimsel ve Akademik 

Çalışmalar, ulusal ve uluslararası yarışmalar, 

Sportif başarılar vb. alanlarda öne çıkan 

öğrencilere iftihar belgesi verilecektir. Belge Komisyonu 

Her Eğitim 

öğretim Yılı sonu 

2.1.6 

Öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini 

desteklemek amacıyla uluslararası projeler 

hazırlanacaktır. Okul İdaresi 

Eğitim Öğretim 

yılı içerisinde  

2.1.7 

Matematik eğitiminde öğrenci nitelik ve 

yeterliliklerinin yükseltilmesi için faaliyetler 

yapılacaktır. 
Okul İdaresi Yıl içerisinde 

2.1.8 

Türkçe eğitiminde öğrenci nitelik ve 

yeterliliklerinin yükseltilmesi için faaliyetler 

yapılacaktır. 
Okul İdaresi Yıl içerisinde 

 

Hedef 2.2 Öğrencilerimizin bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve toplum hizmeti alanlarında 

etkinliklere katılımı artırılacak ve izlenecektir. 

 

 

 

 



 

HEDEFE İLİŞKİN PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

No 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 

Mevcut HEDEF 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

PG.2.2.1 

Bir eğitim öğretim 

yılı içerisinde 

gerçekleştirilen 

bilimsel, kültürel, 

sosyal, sportif, 

sanatsal etkinlik 

sayısı 

a) Bilimsel etkinlik sayısı - - - - - - 

b) Sosyal-Kültürel etkinlik 

sayısı 2 3 4 4 4 4 

c) Sportif etkinlik sayısı 3 3 4 4 4 4 

d) Sanatsal etkinlik sayısı - - - - - - 

PG.2.2.2 

Kulüp faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen 

toplum hizmetine katılan öğrenci oranı 5 5 10 10 10 10 

PG.2.2.3 

Okul sağlığı kapsamında gerçekleştirilen 

faaliyet-proje oranı (Beyaz bayrak, beslenme 

dostu, okul sağlığı vb.) - - - - - - 

PG.2.2.4 

Okul dışı öğrenme ortamlarına (Müze, Ören yeri, 

Gençlik Merkezi, Tarihi dokular vb.) ziyaret 

gerçekleştiren öğrenci oranı 2 3 5 5 5 10 

PG.2.2.5 

Bir eğitim ve öğretim döneminde bilimsel, 

kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda en az bir 

faaliyete katılan öğrenci oranı 3 4 4 5 5 5 

PG.2.2.6 

Akıl zekâ oyunları kapsamında faaliyete katılan 

öğrenci oranı 20 30 30 40 40 40 

PG.2.2.7 Bir üst eğitim kurumuna yapılan gezi oranı 2 3 4 4 4 5 

PG.2.2.8 Okulda açılan sosyal kulüp oranı 20 20 20 25 25 25 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
EYLEM MADDELERİ 

No Eylem İfadesi Eylem Sorumlusu Eylem Tarihi 

2.2.1. 
Öğrencilerin talepleri doğrultusunda 

sosyal kulüplerin kurulması sağlanacaktır. 
Tüm Öğretmenler 01 Eylül-20 Eylül 

2.2.2 

Kulüplerin gerçekleştireceği toplum 

hizmetinin Belirli Gün ve Haftalar 

Çizelgesi dikkate alınarak planlanması 

sağlanacaktır. 

Sosyal Kulüp Sorumlusu 

Öğretmenler 
01 Eylül-20 Eylül 

2.2.3 
11-12. sınıf öğrencilerine yönelik okul 

tanıtım gezilerinin düzenlenmesi 

Okul İdaresi – Gezi Kulübü – Sınıf 

Rehber Öğretmenleri 

Nisan ayı 

içerisinde 

2.2.4 

Öğrencilerin kişisel gelişimlerini 

geliştirmeye yönelik akıl zeka oyunları 

faaliyetleri yürütülecektir. 

Okul Müdürü koordinesinde tüm 

öğretmenler 

Eğitim öğretim 

yılı içerisinde 

2.2.5 

Eğitim öğretim yılı içerisinde hijyen 

eğitimi, sağlıklı beslenme ve obezite, 

hareketli yaşam konularında eğitimler 

düzenlenecektir. 

Okul İdaresi 
Eğitim Öğretim 

yılı içerisinde 

2.2.6 
Beyaz bayrak, beslenme dostu okul 

projelerine başvuru yapılacaktır. 

Okul Müdürü koordinesinde tüm 

öğretmenler 

Eğitim Öğretim 

yılı içerisinde 

2.2.7 

Çeşitli STK’lar işbirliğinde farkındalık 

eğitimleri, sosyal ve kültürel etkinlikler 

düzenlenecektir. 

Okul İdaresi 
Eğitim Öğretim 

yılı içerisinde  

2.2.8 

Okul içerisinde Gençlik Spor Müdürlüğü 

ile işbirliği içerisinde sportif turnuvalar 

düzenlenecektir. 

Okul Müdürü koordinesinde tüm 

öğretmenler 

Eğitim Öğretim 

yılı içerisinde 

2.2.9 

İl milli eğitim müdürlüğü Ar-Ge birimi ile 

işbirliği içerisinde tüm öğretmenlerimize 

yönelik bilimsel eğitimler düzenlenecektir. 

Okul Müdürü koordinesinde tüm 

öğretmenler 

Eğitim Öğretim 

yılı içerisinde 

2.2.10 
Tübitak, Erasmus, e-Twining projeleri ile 

alakalı başvurular yapılacaktır. 

Okul Müdürü koordinesinde tüm 

öğretmenler 

Eğitim Öğretim 

yılı içerisinde 

2.2.11 

Yakın çevredeki “Okul Dışı Öğrenme 

Ortamları” tanıtılacak ve ziyaretler 

gerçekleştirilecektir. 

Okul Müdürü koordinesinde tüm 

öğretmenler 

Eğitim Öğretim 

yılı içerisinde 



TEMA III: KURUMSAL KAPASİTE 

AMAÇ 3. Okulumuzun beşeri, mali, fiziki ve teknolojik unsurları ile yönetim ve organizasyonu, 

eğitim ve öğretimin niteliğini ve eğitime erişimi yükseltecek biçimde geliştirilecektir. 

Hedef 3.1. Okulumuz personelinin mesleki yeterlilikleri ile iş doyumu ve motivasyonları 

artırılacaktır.  

(Öğretmenlerin meslekî gelişimi (hizmet içi eğitim, eğitim ve öğretim ile ilgili konferans ve 

çalıştay vb. etkinlikler, yüksek lisans ve doktora, profesyonel gelişim ağları, yabancı dil..), 

Öğretmenlik meslek etiği, Personele yönelik sosyal, sportif ve kültürel faaliyetler, İş doyumunu ve 

motivasyonu artırmaya yönelik faaliyetler, Haftalık ders programlarının etkililik ve verimlilik 

esasına göre oluşturulması, Personele bilgi ve becerilerine uygun görevler verilmesi, 

Öğretmenlere ait fiziksel mekânların geliştirilmesi, Temizlik, güvenlik ve sekretarya gibi 

alanlardaki destek personeli ihtiyacının giderilmesi… gibi konularda göstergeler) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HEDEFE İLİŞKİN PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

No 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 

Mevcut HEDEF 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

PG.3.1.1 

Okulda “Biz” kültürü oluşturmaya yönelik gezi, piknik vb. 

organizasyon sayısı 2 2 3 3 4 4 

PG.3.1.2 

Bir eğitim öğretim yılı içerisinde hizmet içi eğitim faaliyetlerine 

katılan öğretmen oranı - - - - - - 

PG.3.1.3 Kurum personeli memnuniyet oranı  80 80 90 90 90 90 

PG.3.1.4 Bilimsel ve sanatsal etkinliklere katılan öğretmen oranı - - - - - - 

PG.3.1.5 Ödül alan personel oranı - - - - - - 

PG.3.1.6 Uluslararası hareketlilik programlarına katılan öğretmen oranı 2 2 3 3 3 3 

PG.3.1.7 Ulusal projelerde yürütücülük görevi üstlenen öğretmen oranı - - - - - - 

PG.3.1.8 Lisansüstü eğitim sahibi personel oranı % 2 2 2 2 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EYLEM MADDELERİ 

No Eylem İfadesi Eylem Sorumlusu Eylem Tarihi 

3.1.1. 

Okul idaresi koordinesinde öğretmen 

motivasyonunu arttırmaya yönelik 

etkinlikler planlanacaktır. 

Okul İdaresi Her eğitim öğretim yılında en az 2 kez 

3.1.2 

Kurumumuza ataması gerçekleştirilen 

öğretmenlerin uyum sürecini 

hızlandırmak için “Hoş geldin 

Öğretmenim Temalı” etkinlikler 

düzenlenecektir. 

Okul Müdürü 

koordinesinde tüm 

öğretmenler 

Eğitim Öğretim yılı içerisinde 

3.1.3 

Talep edilen hizmet içi eğitim 

faaliyetlerini tespit etmek için anket 

düzenlenecektir. İlgili anket sonuçları 

insan kaynakları şube müdürlüğüne 

bildirilecektir. 

Okul İdaresi Eğitim Öğretim yılı içerisinde 

3.1.4 
Kurum içerisinde “Proje Kulübü” 

kurulacaktır. 
Okul İdaresi Eğitim Öğretim yılı içerisinde 

3.1.5 

Kararlar yönetişim anlayışıyla hareket 

edilerek okul toplumunun görüşleri 

doğrultusunda alınacaktır. 

Okul Müdürü 

koordinesinde tüm 

öğretmenler 

Eğitim Öğretim yılı içerisinde 

3.1.6 

Ulusal-Uluslararası Hareketlilik 

kapsamında programlara katılan 

öğretmen(ler) kurum içi bilgilendirme 

sunumu gerçekleştireceklerdir. 

Okul Müdürü 

koordinesinde tüm 

öğretmenler 

Eğitim Öğretim yılı içerisinde 

3.1.7 

Yıl içerisinde planlanan proje 

başvurularında görev almak isteyen 

öğretmenlerin belirlenmesi amacıyla 

faaliyetler gerçekleştirilecektir. 

Okul İdaresi Eğitim Öğretim yılı içerisinde 

3.1.8 
Öğretmenlerin lisansüstü eğitime 

yönlendirilmesi teşvik edilecektir. 

  

 

Hedef 3.2. Okulumuzun mali kaynakları, fiziki altyapıyı iyileştirecek şekilde güçlendirilecek ve 

görünürlük faaliyetleri gerçekleştirilecektir. 

 

 

 

 

 



HEDEFE İLİŞKİN PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

 

 

No PERFORMANS GÖSTERGESİ 

Mevcut HEDEF 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

PG.3.2.1 
Öğrenci başına düşen sosyal, sanatsal, sportif ve 

kültürel faaliyet alanı (metrekare) 
2 2 2 2 2 2 

PG.3.2.2 
Yıllık bazda oluşturulan okul bütçesinden öğrenci 

başına düşen miktar (TL) 
- - - - - - 

PG.3.2.3 
Okulun özel gereksinimli bireylerin kullanımına 

uygunluğu (0-1) 
30 30 30 30 30 30 

PG.3.2.4 Okulda oluşturulan Tasarım Beceri Atölyesi sayısı 1 1 1 1 1 1 

PG.3.2.5 

Kurum dışı kaynaklardan (hayırseverlerden, 

hamilerden vb.) okula aktarılan maddi yardım 

miktarı (TL) 

- - - - - - 

PG.3.2.6 Okul internet sayfasının görüntülenme sayısı - - - - - - 

PG.3.2.7 
Paydaşların karar alma süreçlerine katılımı için 

gerçekleştirilen faaliyet sayısı 
1 1 2 2 2 2 

PG.3.2.8 
Okul ve Sınıf Kütüphanesindeki toplam kitap 

sayısı 
150 150 200 200 200 200 

PG.3.2.9 

Bir eğitim öğretim yılı içerisinde velilere yönelik 

gerçekleştirilen etkinlik sayısı (Bilimsel, sosyal, 

sportif, sanatsal vb.) 

5 5 6 6 6 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EYLEM MADDELERİ 

 

No Eylem İfadesi Eylem Sorumlusu Eylem Tarihi 

3.2.1

. 

Okulun özel gereksinimli bireylerin kullanımına 

yönelik fiziksel eksiklikleri tamamlanacaktır. 
Okul İdaresi 

Her eğitim öğretim 

yılında en az 2 kez 

3.2.2 

Eğitim öğretim yılı başında düzenlenen okul aile birliği 

toplantısında öğrenci başına düşen miktar 

hesaplanarak duyurusu yapılacaktır. 

Okul Müdürü koordinesinde 

tüm öğretmenler 

Eğitim Öğretim yılı 

içerisinde 

3.2.3 
Okulun fiziki imkânları ve mali kaynaklarına göre 

Tasarım Beceri Atölyeleri kurulacaktır. 
Okul İdaresi 

Eğitim Öğretim yılı 

içerisinde 

3.2.4 Özel gereksinimli öğrenciler için önlemler alınacaktır. Okul İdaresi 
Eğitim Öğretim yılı 

içerisinde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 - - - - - - 

Diğer (Okul Aile Birlikleri) - - - - - - 

TOPLAM - - - - - - 

 

- Kurucu temsilcileri tarafından sağlanmaktadır. 

 

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 ve ilçe 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EKLER:  

Öğretmen, öğrenci ve veli anket örnekleri klasör ekinde olup okullarınızda uygulanarak 

sonuçlarından paydaş analizi bölümü ve sorun alanlarının belirlenmesinde yararlanabilirsiniz. 

 


