
 

 

2018 – 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

SENEBAŞI ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI 

 
TOPLANTI TARİHİ : 03.09.2018                                                                                      

TOPLANTI NO : 1                                                                                                          

TOPLANTI SAATİ : 11.30 - 14.00                                                                            

TOPLANTI YERİ : Çok Amaçlı Salon 

GÜNDEM MADDELERİ 
 

1- Açılış ve yoklama,  

2- Gündem maddelerinin okunarak ilave edilmesi istenen konuların gündeme alınması  

3- 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında yapılacak öğretmenler kurulu toplantılarında görev alacak 

kurul sekreterlerinin seçimi. (2 Asil, 2 Yedek)  

4- Bir önceki öğretim yılında yapılan kurul kararlarının gözden geçirilmesi.  

5- Anayasamızın eğitim ile ilgili maddelerinin okunması (24.-42.-58.-59.md)  

6- 657 sayılı kanunda yönetici ve öğretmenleri ilgilendiren ilgili maddelerin gözden geçirilmesi.  

7- Çalışma Takviminin incelenmesi, Eylül Dönemi mesleki çalışmaların duyurulması  

8- 2018 yılı YKS sonuçlarının değerlendirilmesi ve kurula sunulması  

9- Yaz tatilinde gelen genelge, yazı ve diğer emirlerin okunması  

10-Okulda ve çevrede Türkçenin doğru, güzel, etkili ve kurallarına uygun olarak kullanılması ve 

Okuma kültürünün yaygınlaştırılması ve temel ilkelerinin açıklanması.  

11. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin önemli maddelerinin incelenmesi.  

12. Atatürk İlke ve İnkılaplarının derslerde işlenişi ve yıllık planlarda yer alması (2104 ve 2488 

sayılı Tebliğler Dergileri),  

13- Öğretim programlarının uygulanmasına yönelik hususlar, 25- Ünitelendirilmiş ders planları 

hazırlanması, onayı ve teslimi, zümre toplantılarının yapılması ve tutanakların teslimi.  

14- Ders kitabı, eğitim aracı ve bireysel öğrenme materyalleri,  

15. Derse başlama saati, teneffüs ve öğle arası dinlenme sürelerinin okul yönetimince belirlenmesi 

ve Öğretmenler Kuruluna açıklanması. ( OÖKY: Md.9)  

16. Devamsızlığın önlenebilmesi için alınacak tedbirlerin ve geç kalan öğrencilerin derse alınma 

şeklinin karara bağlanması.(OÖKY: Madde 35-36)  

17. Yöneticilerin, öğretmenlerin ve öğrencilerin nöbet görevleri ve uygulaması (Ortaöğretim 

Kurumları Yönetmeliği: Madde 33 – 86, 91).  

18- Disiplin kuruluna sevk edilen öğrencilerin durumlarının görüşülmesi,  

19. Personel (Devlet memurları) ve Öğrenci kılık kıyafet yönetmeliğinin açıklanması ve alınacak 

tedbirlerin görüşülmesi (2013/24 sayılı genelge)  

20. Bayrak törenleri ile ilgili açıklamalar (OÖKY: Madde 12).  

21. Öğrenci kulüplerinin oluşturulması, öğrenci kulüplerinin ve topluma hizmet çalışmalarının 

okulun ve çevrenin şartlarına göre belirlenerek, kulüp rehber öğretmenlerinin seçimi, kulüp 

planlarının hazırlanması ve teslimi (OÖKY: Madde 18).  

22. Başarıyı arttırma ve başarısızlığı önleme için alınacak tedbirlerin görüşülmesi  

23. Eğitim-Öğretim faaliyetleri ve açıklamalar.  

24- 2018-2019 öğretim yılı Sınıf rehber öğretmenlerinin belirlenmesi ve açıklamalar,  

25- okul kültürünün oluşturulması çalışması ve mezun öğrencilerin olan öğrencilerin izlenmesi.   

26- Okul Laboratuvar ve kütüphane kullanımı ilgili planlamalar ve açıklamalar 

27- Ders dışı eğitim faaliyetleri ilgili açıklamalar (egzersiz çalışmaları) ve öğretmenlerin 

belirlenmesi,  

28- Proje çalışmaları ile ilgili gerekli açıklamaların yapılması. Proje okul sorumlulukları, iş ve 

işlemlerinin yürütülmesi  



 

 

29-Kurul ve Komisyonlara öğretmen seçimlerinin yapılması,  

30- Eğitimde Bilişim Teknolojisi kullanımı ve Fatih Projesi ile ilgili açıklamalar.  

31- Destekleme ve yetiştirme kursları ile ilgili ihtiyaçların tespiti ve kurslarda verimliliğin 

artırılması,  

32- Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan sınav ve yarışmalar  

33- Öğretmen - Veli görüşmelerinin düzeni ve genel veli toplantısı tarihinin belirlenmesi.  

34- Öğretmen devam ve devamsızlıkları, rapor ve izinlerin kullanılması.  

35- E-okul uygulamaları dikkat edilecek hususlar  

36- Ortak Sınavlar ile ilgili açıklamalar  

37- 2018-2019 öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kurslarının açılması hususunda bilgi 

verilmesi.  

38- Eğitim Kurumu, ilçe, il, yurt içi ve yurt dışında düzenlenecek bilimsel, sosyal, kültürel, 

sanatsal ve sportif etkinlikler ve yarışmalar,  

39-Seçmeli derslerle ilgili açıklamalar.  

40- Törenler, bayrak törenleri, anma ve kutlama günlerinin planlanması.  

41- Hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi  

42-Sivil Savunma ve İş sağlığı ve güvenliği ekibi oluşturulması ve konu ile ilgili açıklamalar,  

43-Denetim ve rehberlik çalışmaları,  

44-Dilek ve temenniler,  

45- Kapanış.  

 

 

 

 İsmail AHMETĞLU 

                                                                                                                           Okul Müdürü 

  


