
KEMAL HASOĞLU İMAM HATİP ORTAOKULU  

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

     
VİZYON BELGESİ SENE SONU İZLEME RAPORU 

 
      Kalite Takip Sistemi kapsamında Eğitim Ortamları ve Fizikî İmkânlar Alanı; 

Öğretmenler ve Eğitim Yöneticileri Alanı; Akademik Gelişim, Kariyer Planlama ve 

Üniversiteye Hazırlık Alanı; Öğrenci Meslekî Gelişim Alanı; Değerler Eğitimi, 

Bilim, Sanat, Spor, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Alanı; Okul Tarafından 

Gerçekleştirilen Örnek ve Özgün Uygulama/Proje Alanı; İzleme ve Değerlendirme 

Alanı başlıkları altında her ay planlanan faaliyetler zamanında gerçekleştirilmiş olup 

sisteme kayıt işlemi zamanında yapılmıştır.  

 

     Yapılan çalışmaların değerlendirilmesi yapılmış olup Vizyon Belgesi Sene Sonu 

İzleme Raporu hazırlanmıştır. 

  

1. EĞİTİM ORTAMLARI VE FİZİKİ İMKÂNLAR ALANI   

 

 EKİM 2018 

     Okulumuzun koridorları kültür ve medeniyet tarihimizin öğrencileri tefekküre 

sevk eden ve mefkûre oluşturan mısra, hat, ebru, minyatür, tezhip, fotoğraf, levhaları, 

özgün söz, vecize, ayet ve hadislerle donatıldı. Bu çalışmalarda emeği geçen tüm 

öğretmen ve öğrencilere çok teşekkür ederiz. 

     Bu etkinlikler için koridorlardaki panolar, ayet ve hadislerin okunmasını sağlamak 

için elektronik ekrandan yararlanıldı. Bu amaçla sadece cuma günleri değil her gün 

ekrana ayet ve hadis yansıtılıp sesli okuma yapıldı. 

 

 

     KASIM 2018 

     Okulumuzda Kalite Takip Sistemi kapsamında, var olan Kur’an Tilavet odası 

teknolojik ve materyal bakımından zenginleştirilerek yeniden düzenlendi. 

 

     Akıllı tahtamız Kuran-ı Kerim talimi ve Tashih-i Huruf’a uygun olarak video ve 

görsellerle donatıldı. Sınıf içi ‘U’’ düzeni oluşturuldu. Böylelikle Kur’an-ı Kerim 

dersi sınıf yönetimi ve dersin verimli anlatılması açısından daha kaliteli hale getirildi. 

Duvarlar öğrencilerin dikkatini çekecek şekilde tecvit panoları ile düzenlendi. 

 

 

     ARALIK 2018 

     Aralık ayı KTS etkinlikleri kapsamında okulumuz Öncü Şahsiyetler Kulübü 

öğrencileri, "Fuat SEZGİN" hakkında bilgilendirildi. Ayrıca İslam Bilim ve Teknoloji 

Tarihi Müzesi gezilerek Fuat SEZGİN´in kabri ziyaret edildi. Ardından okul panoları 

hazırlanarak Fuat SEZGİN öğrencilere tanıtıldı.      

 



     MART 2019 

     Baharın gelmesiyle okul bahçesine öğrencilerle beraber çam fidanları dikildi, 

çardak çevresindeki saksılara çiçekler ekildi. Atık araç tekerlekleri boyanarak çiçek 

ve ağaçların saksıları haline getirilerek bahçe düzenlemesi yapılmıştır. Budanan ve 

ilaçlanan okul bahçesindeki ağaçların kökleri zararlı haşerelere karşı kireçlendi. 

  

     NİSAN 2019 

     Okulumuzun bahçesine bisiklet parkı oluşturuldu. Okul koridorlarına öğrencilerin 

öneriler doğrultusunda kendi çizdikleri resimler yerleştirilmesi. 

     Öğrencilerimize spor yapma alışkanlığı kazandırmak ve bisiklet sürme zevki 

kazandırmak amacıyla okulumuzun bahçesine bisiklet parkı oluşturuldu. 

     Okulumuzun bahçesinde bulunan eski çöp kovalarını atmak yerine geri dönüşüm 

malzemesi olarak kullanıp bu malzemeyle bisiklet parkı oluşturuldu.  

http://kemalhasogluimamhatiportaokulu.meb.k12.tr/icerikler/bisikletparkimiz_7223

947.html 

 

       Nisan ayı KTS etkinlikleri kapsamında öğrencilerimizin önerileri doğrultusunda 

Görsel Sanatlar Öğretmenimiz rehberliğinde çizdikleri resimleri okul koridorlarında 

şövaleler üzerinde ve okul duvarında sergilendi. 

http://kemalhasogluimamhatiportaokulu.meb.k12.tr/icerikler/resimsergisi_7190694.

html 

 

      MAYIS 2019 

      Öğrencilerin aidiyet duygusu kazanması ve kurum kültürü oluşması için okul 

arşivlerindeki belge ve görseller, okul içinde ve dışında düzenlenen etkinlikler okul 

koridorlarında sergilendi. İftihar Belgesi alan öğrencilerden oluşan İftihar Köşesi 

oluşturuldu. 

 

2. ÖĞRETMEN VE EĞİTİM YÖNETİCİLERİ ALANI 

 

     EKİM 2018 

    ´´6-12 ve 12-18 Yaş Grubunun Özellikleri ve Ergenlerle İletişim´´ konulu 

bilgilendirme sunumu yapıldı. 

http://kemalhasogluimamhatiportaokulu.meb.k12.tr/icerikler/6-12-ve-12-18-yas-

grubunun-ozellikleri-ve-ergenlerle-iletisim_5663016.html 

 

      Kemal Hasoğlu İmam Hatip Ortaokulu Öğretmenleri  “Her Çocuk Özeldir” adlı 

filmi izleyerek,  öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlamanın önemi ve empati 

kurmanın gerekliliği üzerine değerlendirmelerde bulundu. 

      

      Öğretmenlerimiz ayrıca Mesleki Gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla “Küçük 

Ağaç’ın Eğitimi” adlı kitabı okuyup meslektaşlarıyla bir araya gelerek kitabın 

değerlendirmesini yaptı. 

http://kemalhasogluimamhatiportaokulu.meb.k12.tr/icerikler/ogretmenlerimizin-

film-okuma-ve-kitap-yorumlama-etkinligi_5619349.html 

 

http://kemalhasogluimamhatiportaokulu.meb.k12.tr/icerikler/resimsergisi_7190694.html
http://kemalhasogluimamhatiportaokulu.meb.k12.tr/icerikler/resimsergisi_7190694.html
http://kemalhasogluimamhatiportaokulu.meb.k12.tr/icerikler/ogretmenlerimizin-film-okuma-ve-kitap-yorumlama-etkinligi_5619349.html
http://kemalhasogluimamhatiportaokulu.meb.k12.tr/icerikler/ogretmenlerimizin-film-okuma-ve-kitap-yorumlama-etkinligi_5619349.html


     KASIM 2018 

     Kalite Takip Sistemi Kasım ayı Öğretmenler ve Eğitim Yöneticileri Alanı 

kapsamında Araştırmacı ve Yazar Sayın Ali Erkan KAVAKLI, öğretmen arkadaşlara 

yönelik Hz. Muhammed (SAV)’in eğitim anlayışı ve metotları üzerine ‘’En İyi 

Öğretmen: Hz. Muhammed" konulu, bir konferans vermiştir.  

      ‘’En Sevilen Öğretmen Hz. Muhammed ve Eğitim Metotları’’ kitabını okuyan 

öğretmen arkadaşlar, kitabın yazarı Sayın Ali Erkan KAVAKLI ile kitabı müzakere 

etme şansını yakalamışlardır.   

http://kemalhasogluimamhatiportaokulu.meb.k12.tr/icerikler/en-sevilen-ogretmen-

hz-muhammed-asm-ve-egitim-metotlari_5943484.html 

 

   Okulumuz Bilişim Teknolojileri ve Yazılım öğretmeni tarafından bilişim 

atölyesinde tüm öğretmenlerimize bilgisayarların başında e-okul, mebbis, e-kurs, 

mebdes, dinogretimi.gov.tr, EBA uygulamaları, dinogretimiokullar.meb.gov.tr vb. 

elektronik ortamların tanınması ve içeriğinin incelenmesine yönelik sunum yapıldı.  

EBA üzerinden yapılan işlemleri uygulamalı olarak göstererek konunun pekişmesini 

sağlamıştır. 

http://kemalhasogluimamhatiportaokulu.meb.k12.tr/icerikler/elektronik-ortamlarin-

tanitilmasi-ve-iceriginin-incelenmesi_5958842.html 

 

     ARALIK 2018 

     Beden Eğitimi Öğretmenimiz Aralık ayı KTS Vizyon Belgesi kapsamında 

okulumuz öğretmen ve yöneticilerinden oluşan voleybol turnuvası düzenledi. 

http://kemalhasogluimamhatiportaokulu.meb.k12.tr/icerikler/voleybol-

turnuvasi_6189729.html 

 

     Okulumuz öğretmenleri Aralık ayı KTS Vizyon Belgesi kapsamında The Class 

/Sınıf filmini izleyerek değerlendirmede bulundular. 

http://kemalhasogluimamhatiportaokulu.meb.k12.tr/icerikler/ogretmenlerimiz-the-

classsinif-filminin-degerlendirmesini-yapti_6176763.html     

  

 

     MART 2019 

     KTS çalışmaları kapsamında MEB 2019-2023 Stratejik Planlama Genelgesi 

öğretmenlerimiz tarafından incelendi ve değerlendirmesi yapılarak görüşler rapor 

halinde okul idaresine sunuldu. 

http://kemalhasogluimamhatiportaokulu.meb.k12.tr/icerikler/meb-2019-2023-

stratejik-plani-muzakere-edildi_6913215.html 

 

      Okulumuzda KTS çalışmaları kapsamında, öğretmenlerimiz aynı branştaki 

meslektaşlarıyla ortak ders anlatma etkinliği gerçekleştirdiler. Öğretmenlerimiz 

çalışma sonrası ortak ders anlatma etkinliğinin, öğretmenlerin hem birbirleriyle hem 

de sınıfla olumlu etkileşimini artırması bakımından faydalı bir etkinlik olduğunu 

belirttiler. 

http://kemalhasogluimamhatiportaokulu.meb.k12.tr/icerikler/ayni-brans-

ogretmenlerinin-ortak-ders-sunumu_6913263.html 

http://kemalhasogluimamhatiportaokulu.meb.k12.tr/icerikler/elektronik-ortamlarin-tanitilmasi-ve-iceriginin-incelenmesi_5958842.html
http://kemalhasogluimamhatiportaokulu.meb.k12.tr/icerikler/elektronik-ortamlarin-tanitilmasi-ve-iceriginin-incelenmesi_5958842.html
http://kemalhasogluimamhatiportaokulu.meb.k12.tr/icerikler/ayni-brans-ogretmenlerinin-ortak-ders-sunumu_6913263.html
http://kemalhasogluimamhatiportaokulu.meb.k12.tr/icerikler/ayni-brans-ogretmenlerinin-ortak-ders-sunumu_6913263.html


     NİSAN 2019 

     KTS Nisan ayı faaliyetleri kapsamında okulumuz öğretmenlerine, Milli Eğitim 

Bakanlığı teşkilat yapısı, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü teşkilat yapılarıyla ilgili sunum yapıldı. 

    Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Öğretmenimiz tarafından akıllı tahtada sunumu 

yapmak üzere ders içeriklerinin hazırlanması konusunda seminer verildi. 

      

    MAYIS 2019 

    Mayıs ayı KTS Vizyon Belgesi kapsamında kütüphanede öğretmen arkadaşlara 

okul dışında eğitimin önemine yönelik sunum yapıldı. Geçmişten günümüze eğitim 

ve bilim kurumlarımız hakkında bilgi verildi. Konuyla ilgili olarak veli, öğrenci ve 

yöneticilerin görüşleri alındığı röportajlar yapıldı. Röportajlar bir araya getirilerek 

sunum haline getirildi. 

 

     Gerçekleştirdiğimiz bu sunum ile öğretmenlerimize okul dışında eğitim ile ilgili 

bilimsel araştırma ve makalelerden yararlanılarak bir sunum yapılmıştır. 

Öğretmenlerimize okul dışında eğitim çalışmalarını destekleyen eğitim bilimcilerin 

görüşleri aktarılmış ayrıca gözlem gezisi, görüşme ve sergi gibi okul dışında 

uygulanabilecek bazı öğretim teknikleri hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Bunun 

yanında okul dışında eğitim ile ilgili olarak okulumuzdaki öğrenci ve velilerin 

görüşleri de öğretmenlerimize sunulmuştur. Öğretmenlerimiz de okul dışında eğitim 

ile ilgili kendi görüşlerini aktarmıştır. Globalleşen dünyada eğitimin sadece okulla 

sınırlandırılamayacağı vurgulanmıştır. Bu çalışmamız yenilikçi ve başarılı bir eğitim 

için bilgilenmemizi sağlamıştır. 

  

3. AKADEMİK GELİŞİM, KARİYER PLANLAMAVE ÜNİVERSİTEYE 

HAZIRLIK ALANI 

 

     EKİM 2018 

     2018-2019 Eğitim Öğretim yılında Destekleme ve Yetiştirme Kursları için 

öğrenciler bilgilendirildi ve katılımın üst seviyede olması sağlandı. Özellikle LGS 

sınavına hazırlanan öğrencilere hem hafta içi hem de hafta sonu kursları düzenlendi. 

Böylelikle en üst düzeyde soru çözümü ve konu anlatımı hedeflenmiştir. 8.sınıf 

öğrencilerinin başarılarını takip etmek amacıyla yıl boyu aralıklı olarak birçok 

deneme sınavı yapılacaktır.  

      Destekleme yetiştirme kurslarında açılan her dersin kazanım değerlendirme 

testleri uygulanmaya başlandı. Hafta içi ayrıca Beden Eğitimi ve Spor kursları da 

açıldı. Çocukların bu şekilde kendilerini ifade edecekleri ve gelişimleri için önemli 

alanlara da değinilmiş oldu.  

      Böylece öğrencilerin akademik, sosyal ve sportif açıdan gelişimlerine katkı 

sağlanmış oldu. 

      Öğrencilerimizin ortaöğretim kurumlarını tanımaları amacıyla idareci, öğretmen 

eşliğinde 8. sınıf öğrencileriyle Kemal Hasoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kemal 

Hasoğlu Anadolu Lisesi ziyaret edildi. 

http://kemalhasogluimamhatiportaokulu.meb.k12.tr/icerikler/okul-komsulari-

etkinligi_5561746.html     



        KASIM 2018 

        Okulumuzda 7 gün ve üstünde devamsızlık yapan tüm öğrencilerimize e-okul 

sistemi üzerinden devamsızlık mektubu çıkarılmış, imzalanarak velilerine ve sınıf 

rehber öğretmenlerine ulaştırılmıştır.        

        İlgili sınıf rehber öğretmenleri; devamsızlık yapan öğrencimizin velisiyle yüz 

yüze görüşmüş, devamsızlık sebebi sorulmuş ve devamsızlığı en aza indirmek için 

okul rehber öğretmeni ile de görüşülerek gereken önlemlerin alınması için iş birliği 

yapılmıştır.        

 

     ARALIK 2018 

     Okulda kaliteyi artırmak, öğretmenler arasında işbirliğini geliştirmek ve tecrübeli 

öğretmenlerin deneyimlerinden faydalanmak amacıyla belli aralıklarla ders 

ziyaretleri yapıldı. Tecrübe ve deneyimler karşılıklı olarak paylaşıldı. Okul ve 

öğretmen verimliliğine katkı yapıldı. 

      

 

     MART 2019 

     Okulumuzda Kalite Takip Sistemi etkinlikleri kapsamında öğrencilerimizle 

Serbest Kürsü çalışması gerçekleştirildi. Öğrencilerimiz kendi duygu, düşüncelerini 

herhangi bir sınırlama olmaksızın arkadaşlarıyla paylaştılar,  özgür iradelerinin 

yansımasının bilincine vararak kendilerini keşfetme yolunda bir adım daha ilerlemiş 

oldular. 

      Kalite Takip Sistemi Mart ayı eylem planı içerisinde yer alan "Serbest Kürsü" 

etkinliği okulumuz konferans salonunda gerçekleşti. Okulumuz Öğrenci Meclisi 

aracılığıyla gerçekleştirilen etkinliğe okulumuz Sosyal Bilgiler Öğretmenleri 

rehberlik yaptı. 

      Okulumuz Öğrenci Meclisi üyeleri tarafından Küresel Isınma, Teknolojin 

Yararları ve Zararları ile Verimli Ders Çalışma Yöntemleri konulu sunum yapıldı. 

Öğrencilerimiz birbirleri ile işbirliği yaparak etkili ve verimli bir çalışma 

gerçekleştirdiler. 

      Geleceğin dünyasında söz alacak çocuklarımızın kendileri ile ilgili karar alma 

süreçlerine dâhil olmaları, eğitim-öğretim ile ilgili güncel meseleleri ve gelecek 

hedeflerini dile getiren öğrencileri bir araya getirip onlara rehberlik eden Sosyal 

Bilgiler Öğretmenlerimize çok teşekkür ederiz. 

      

 

     NİSAN 2019 

    Kemal Hasoğlu İmam Hatip Ortaokulunda tüm sınavlar ortak yapılmakta ve 

kelebek sistemine göre her öğrenci farklı sınıfta sınava tabi tutulmaktadır. Böylelikle 

öğrencilerin bilgi ve becerileri daha objektif şekilde ölçülmekte ve kopya çekilmesi 

önlenmiştir. Ayrıca okulumuzda her dönem 2 adet olmak üzere seviye tespit sınavı 

yapılmakta okuldaki başarı sıralamalarını öğrenciler görebilmektedir 

     Branş bazında düzenlenen ulusal ve uluslararası Kanguru, İmfo, İstanbul Bilim 

Olimpiyatları, Şefkat Koleji Matematik Fen Olimpiyatlarına başarılı öğrenciler 

seçilerek bu sınavlara katılımları sağlanmakta böylece öğrencilerin ufukları 

genişlemiş kendilerini geliştirmelerine fırsat verilmiştir. 



      

    MAYIS 2019 

     Okul yöneticileri, öğretmen ve öğrencilerle beraber TÜBİTAK bilim fuarlarına ve 

TÜBİTAK projelerine katılım sağlanmış, ulusal ve uluslararası “Bilim Projeleri ve 

Etkinlikleri” takip edilmiştir. TÜBİTAK bilim şenliği kapsamında 2018-2019 eğitim 

öğretim yılı boyunca öğrencilerimizin ortaya koydukları projeler, “PROŞE 

ŞENLİĞİ” adıyla okulumuz koridorlarında sergilendi. 

 

4. ÖĞRENCİ MESLEKÎ GELİŞİM ALANI 

 

     EKİM 2018 

     Öğrencilerimizin mesleki bilgi ve becerilerini kazanması için çevre camiilerde 

Kur´an-ı Kerim Okuma, müezzinlik ve imamlık çalışmaları yapılmaktadır. 

Öğretmenlerin rehberliğinde yapılan bu etkinliklerde 7H sınıfı öğrencisi Yavuz Selim 

ÖZENLİ, Perşembeyi Cumaya bağlayan akşam Yatsı Namazı öncesi Veysel Karani 

Camii´nde Kur´an-ı Kerim okumaktadır. 

http://kemalhasogluimamhatiportaokulu.meb.k12.tr/icerikler/veysel-karani-

camiinde-kuran-i-kerim-okumak_5666812.html 

 

   Öğrencilerimizin mesleki bilgi ve becerilerini kazanması için her Cuma günü 

okulumuzun mescidinde öğrencilerimize öğretmenlerimizin rehberliğinde 

müezzinlik, diğer günlerde öğle namazında müezzinlik ve imamlık çalışmaları 

yapılmaktadır.  

        http://kemalhasogluimamhatiportaokulu.meb.k12.tr/icerikler/muezzinlik-ve-

imamlik_5667062.html 

 

     KASIM 2018 

     Öğrencilerimize okulda müezzinlik, imamlık görevleri veriliyor. 

http://kemalhasogluimamhatiportaokulu.meb.k12.tr/icerikler/muezzinlik-ve-

imamlik_5667062.html     

     Öğrencilerimize sabah namazı programlarında mesleki kabiliyet kazanacakları 

çeşitli görevler verilmektedir. 

http://kemalhasogluimamhatiportaokulu.meb.k12.tr/icerikler/mevlid-i-nebi-haftasi-

acilis-programi_5906342.html 

     5. Sınıf İngilizce ders konusu olan ''Meslekler'' konusuyla beraber öğrencilerimize 

meslekler hakkında bilgi verildi. 

http://kemalhasogluimamhatiportaokulu.meb.k12.tr/icerikler/meslekleri-

taniyoruz_5906823.html 

 

     ARALIK 2018 

     Okulumuzda Kalite Takip Sistemi kapsamında başta okul mescidinde daha sonra 

da Bahçelievler Şehit Mehmet Karaaslan ve Merter Veysel Karani Camii Kur’an 

kurslarında, Kur’an-ı Kerim, Hitabet ve Mesleki Uygulama Dersleri kapsamında 

öğrencilere mesleki tanıtım uygulamaları gerçekleştirildi. Din Kültürü ve Ahlak 

Bilgisi Öğretmenlerimizin rehberliğinde hafızlık eğitimi alan öğrencilerimize imam 

hatiplik, müezzinlik ve vaizlik uygulamaları yapıldı. 

http://kemalhasogluimamhatiportaokulu.meb.k12.tr/icerikler/muezzinlik-ve-imamlik_5667062.html
http://kemalhasogluimamhatiportaokulu.meb.k12.tr/icerikler/muezzinlik-ve-imamlik_5667062.html
http://kemalhasogluimamhatiportaokulu.meb.k12.tr/icerikler/meslekleri-taniyoruz_5906823.html
http://kemalhasogluimamhatiportaokulu.meb.k12.tr/icerikler/meslekleri-taniyoruz_5906823.html


 

     MART 2019 

     KTS Mart ayı öğrenci gelişimi etkinlikleri kapsamında okulumuz öğrencileriyle 

Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret ettik.  

     Okulun rehber öğretmeni tarafından öğrencilerimize önce kısa bir bilgilendirme 

toplantısı yapıldı. Ardından sanat atölyeleri, mescit, spor salonu, sinema salonu, 

konferans salonu gibi bölümler gezdirilerek okul tanıtıldı. 

     Liseye geçecek öğrencilerimizin okulu gezmeleri ve bilgi alanları onlara hedef 

oluşturmada etkili olmuştur. 

      

     NİSAN 2019 

     Kamerî aylardan Şâban ayının 15. gecesinde Müslümanların Allah’ın affı ve 

bağışlaması ile günah yükünden kurtulacağını niyaz ettiği Berat Kandili okulumuzda 

dualar ile karşılandı. Hafızlık talebelerinin Kur’an’ı Kerim tilaveti sonrası Hayri 

ÖZENLİ hocamızın duası ile programımız gerçekleştirildi. Okul Aile Birliğimizin 

hazırlamış olduğu lokum ve kandil simitleri öğretmen ve öğrencilerimize ikram 

edildi. Berat kandilinin muhtevası ve önemine dair pano çalışması yapıldı. Tüm 

okulun katılım sağladığı bu etkinlikler, öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini 

arttırmalarında önemli rol oynamıştır. 

      

     MAYIS 2019 

     Okulumuz Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri öğrencilerin Kur´an 

kıraatlerinin iyileştirilmesi, ses ve nefes eğitimi almaları, Kur´an-ı Kerim, ezan, salâ, 

ilahi, kaside vs. okuma becerileri kazanmaları, Ramazan aylarında hafız öğrencilerin 

camilerde; diğer öğrencilerin de sınıfta Kur’an-ı Kerim dersinde mukabele 

okumalarını sağladı. Ramazan ayını çeşitli etkinliklerle dolu dolu geçirdikten sonra 

Ramazan ayı boyunca öğrencilerimiz tarafından okunan toplu hatimlerin duası 

okulumuzun mescidinde öğretmen, öğrenci ve idarecilerimizin katılımıyla 

yapılmıştır. 

 

5. DEĞERLER EĞİTİMİ, BİLİM, SANAT, SPOR,  SOSYAL VE KÜLTÜREL 

ETKİNLİKLER ALANI 

 

     EKİM 2018 

     Kemal Hasoğlu İmam Hatip Ortaokulu Vizyon Belgesi kapsamında Eylül ayı 

içerisinde hazırlanan yıllık çalışma takvimi doğrultusunda değerler eğitimi, bilimsel, 

sanatsal, sportif, sosyal ve kültürel etkinlikleri okulumuzda uygulamaya başladık. 

       Değerler eğitimi sağlıklı düşünen, hisseden ve davranan bireylerin yetiştirilmesi 

için gerekli ve vazgeçilmez bir eğitimdir. Geleceğini garanti altına almak isteyen 

toplumlar, ahlâklı bir nesil yetiştirmek için gayret göstermişler, ahlâk eğitimine önem 

vermişlerdir. Değerler eğitiminin amacı, bireyin değerlere bağlı bir kişilik 

geliştirmesini sağlamaktır. Bireyin değerlerle donanması ancak eğitimle mümkündür. 

Bireyin eğitilmesi; bireyin içinde yer aldığı diğer ortamlarda yâni aile, toplum, devlet, 

iş vb. alanlarda yüksek değerlerin hâkim olmasını sağlayacaktır.   

      Okulumuz Kemal Hasoğlu İmam Hatip Ortaokulu olarak bu değerleri 

kazandırmak ve Değerler Kulübünü tanıtmak amacıyla, kulüp öğretmen ve 



öğrencilerle bir araya gelinmiş kulüp toplantısı yapılmış, yıl içerisinde yapılacak 

etkinlikleri içeren ‘’Değerler Kulübü Yıllık Çalışma Planı’’  düzenlenmiş, kulüp 

üyeleri tarafından pano hazırlanmıştır. 

       Fen dersinde öğrendiklerimizi görsel materyallerle destekledik. Böylece öğrenme 

ortamımızı hem görsel hem de eğlenceli hale getirmiş olduk. 

      Bilimsel çalışmaların dışında sportif faaliyetler, ‘’Aşure Şenliği’’ ve okulumuza 

yeni kayıt yaparak Kemal Hasoğlu İHO ailesinin bir üyesi olan anasınıfı ve 5. Sınıf 

öğrencilerine kurabiye ikram edilerek düzenlenen ‘’Hoş Geldiniz’’ gibi sosyal ve 

kültürel etkinlikler yapıldı. 

      Bu amaçla istekli öğrencilerden Genç Sesler Mûsikî korosu oluşturuldu. 

 

     KASIM 2018 

       Okulumuzda ekmek ve atık pil toplanması için Çevre Kulübü öğrencileri ile 

bilgilendirme toplantısı yapılmış, bu toplantıda bilinçli ekmek kullanımı ve israfı 

önlemek için bilgi verilmiştir. Geri dönüşümün ülke ekonomisi açısından önemi 

vurgulanmış; atık ekmeklerin değerlendirilmesi ve ekmek israfının önlenmesi 

kapsamında Çevre Kulübü öğrencileri aracılığıyla okulumuzda ‘’Ekmek ve Atık Pil 

Toplama Kampanyası’’ başlatıldı. 

      Çevre kulübü öğrencileri akran eğitimi yöntemiyle öğretmenlerinden aldıkları 

bilgileri her kademedeki arkadaşları ile paylaşarak her sınıf kendi pil toplama alanını 

oluşturmuş, toplanan piller ana kutuda birleştirilerek öğrencilere en yakın atık pil 

toplama alanlarına yönlendirilmiştir. 

      Öğrencilerimiz;  hazırladıkları pankartları okulun çeşitli yerlerinde ellerinde 

tutarak konu hakkında tüm öğrencilerde farkındalık oluşturmaya çalışmıştır. Bu 

etkinlikle öğrencilerimizde ekmeği israf etmeden tüketmek ve atık pillerin doğaya 

zarar vermesini önlemek adına oluşturulan pil toplama kutularına atılmaları 

hususunda bilinç oluşturmuşlardır. 

      Ekmek ve atık pil toplama kutularının temin edilerek öğrencilerin bu hususta 

bilinçlendirilmesini sağlayan bu kampanya, örnek bir sosyal sorumluluk projesi 

şeklinde yıl boyunca devam etti. 

 

   

   ARALIK 2018 

      Okulumuz Kemal Hasoğlu İmam Hatip Ortaokulu olarak güzel bir duyguyu daha 

ruhumuza aşıladık. İstiklal Marşımızın kabulünün 97. yılında okulumuzda İstiklal 

Marşı’mızı güzel okuma yarışması düzenlendi. Öğrenciler tarafından yoğun talebin 

olması yarışmanın büyük bir zevkle başlayıp bitmesini sağladı. 

     Okulumuzda bulunan 5,6,7 ve 8. sınıf öğrencilerinin katılımıyla okulumuzun 

konferans salonunda yarışmaya başlanmıştır. Öncelikle ön elemeyi, yarı finali geçen 

öğrenciler finalde derece yapabilmek için birbirleriyle kıyasıya yarıştılar. Başlangıçta 

70-80 öğrenciyle başlayan yarışmamız final etabına geldiğinde 10 öğrenciye kadar 

ancak düştü.17/12/2018 tarihinde başlayan ‘’İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma 

Yarışması’’ 19/12/2018 tarihinde sonuçlandı.  

 

 

 



     MART 2019 

     Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün Kalite Takip Sistemi Vizyon Belgesi 

gereğince Değerler Eğitimi, Bilim Sanat, Spor, Sosyal ve Kültürel Etkinlikleri 

kapsamında okulumuzda sınıflar arası münazara yarışması yapılmıştır. Öğrencilerde 

sosyal kültürel gelişim-bireysel ve sosyal sorumluluk ve insani farkındalık yaratmak 

amacıyla düzenlenen yarışma çok heyecanlı geçmiştir. Yarışmada 8/G sınıfı, 

sekizinci sınıf münazara şampiyonu olmuştur. Ödüllerini, Okul Müdürümüz Oğuz 

Kağan SİNAN tarafından alan öğrenciler yarışmanın kendilerine çok şey kattığını 

belirttiler. 

    Yaşlılar Haftası dolayısıyla öğrencilerimizle huzurevi ziyaret edildi. 

http://kemalhasogluimamhatiportaokulu.meb.k12.tr/icerikler/huzurevi-

ziyaretimiz_6851639.html 

       Kemal Hasoğlu İmam Hatip Ortaokulu olarak Arapça Şiir Okuma, Şarkı Söyleme 

ve Metin Canlandırma dallarında yarışmaya katıldık.       

http://kemalhasogluimamhatiportaokulu.meb.k12.tr/icerikler/10-uluslararasi-arapca-

yarismalari_6866696.html 

     Okulumuz 7. Sınıf öğrencileri ile birlikte bowling turnuvası düzenledik. 

http://kemalhasogluimamhatiportaokulu.meb.k12.tr/icerikler/ogrencilerimiz-

bowling-oynayarak-eglendi_6764201.html 

     Öğrencilerimiz, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bünyesinde düzenlenen 

´´Kütüphanede Hayat Var´´ ve okulumuzda düzenlenen “Kütüphaneme Sahip 

Çıkıyorum Geleceğime Koşuyorum” projesi kapsamında Seyidnizam Şehir 

Kütüphanesi’ni ziyaret ettiler. Öğrencilerimiz kütüphane üyelikleri ve millet 

kıraathanelerinin sağladığı imkânlar hakkında bilgi aldılar ve sonrasında kendi 

seçtikleri masalarda ders çalıştılar.  

http://kemalhasogluimamhatiportaokulu.meb.k12.tr/icerikler/kutuphaneme-sahip-

cikiyorum-gelecegime-kosuyorum_6748679.html      

    Sınıflarımız ‘’ŞEHİTLİK VE 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ’’ konulu pano 

yarışmasında birbiriyle yarıştı. Tatlı bir rekabet içinde olan öğrencilerimizin asıl 

amacı cennet vatanımız uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi hakkıyla 

anlatabilmekti. 

http://kemalhasogluimamhatiportaokulu.meb.k12.tr/icerikler/sehitlik-ve-18-mart-

canakkale-zaferi-temali-panolar-yarisiyor-2019_6852940.html 

 

     NİSAN 2019 

     KTS Nisan ayı Değerler Eğitimi, Bilim, Sanat, Spor, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler 

Alanı kapsamında okulumuzda çağdaş ve kültürel değerleri kazandırmak amacıyla 17 

Nisan Çarşamba günü 7. sınıflarımızdan 45 öğrenciyle rehber eşliğinde Tarihi 

Yarımada’ya gezi düzenledik. 

     Rehberimiz eşliğinde öncelikle Topkapı Sarayı’nı ziyaret ettik. Ardından 

Cumhuriyet Eğitim Müzesi’ne gittik. Müze Müdürü Ümit ATEŞ’in sunumuyla 

oradaki sıralara oturarak Cumhuriyet Eğitim Müzesi hakkında bilgiler edindik. Türk 

İslam Eserleri Müzesi’ni gezerek, Türk İslam sanatı üzerine yapılmış eserleri gördük, 

Peygamber Efendimiz ’in ayak izi ve sakal-ı şerifini gördük. Anadolu Selçuklu ve 

Osmanlı dönemine ait cam, seramik, halı, ahşap eserlerini yakından görme fırsatını 

http://kemalhasogluimamhatiportaokulu.meb.k12.tr/icerikler/kutuphaneme-sahip-cikiyorum-gelecegime-kosuyorum_6748679.html
http://kemalhasogluimamhatiportaokulu.meb.k12.tr/icerikler/kutuphaneme-sahip-cikiyorum-gelecegime-kosuyorum_6748679.html


elde ettik. Sonrasında Yerebatan Sarnıcı’nı ve Ayasofya Müzesi’nin gezerek gezimizi 

noktaladık. 

http://kemalhasogluimamhatiportaokulu.meb.k12.tr/icerikler/tarihi-yarimada-

gezisi_7159554.html 

     Okulumuz öğrencilerinden oluşan bir grupla Maslak Uniq İstanbul’daki 

Cezeri’nin Olağanüstü Makineleri Sergisi’ni ziyaret ettik. 12.yüzyılda Cizre’de 

doğmuş bu bilim insani dünyada robotik ve mekanik biliminin kurucusu sayılıyor. 

Sergi, Cezeri’nin yazdığı Kitabü’l Hiyel isimli eserinde yer alan 60´a yakın makinenin 

kopyalarını içeriyor. Filli Su Saati, Çocuklu Otomatik Lavabo, Pnömatik Ses 

Düzeneği, Bardak Su Saati, Tavus Kuşlu Lavabo, Kan Ölçer Otomat, İçecek Sunan 

Robot, Şifreli Kasa ve daha pek çok buluş bu sergide yeniden hayat bulmuştu. 

Denemekten asla vazgeçmeyen bu dâhi bilim insanın hayatı gerek azmi ve dehası 

gerekse sınırsız hayal gücü hepimizi kendisine hayran bıraktı. 

      Öğrencilerimiz ve biz,  bu değerli bilim insanın topraklarımızda yetişmiş 

olmasının haklı gururunu taşıyarak hem de bu coğrafyadan yine pek çok yeni dâhinin 

çıkabilme ihtimalinin hayalini kurarak sergiden ayrıldık. 

     "Denenmemiş her bilgi, doğru ile yanlış arasında asılı kalır." sözü ise 

kulaklarımızda adeta bir parola gibi çınlamaya devam ediyor. 

http://kemalhasogluimamhatiportaokulu.meb.k12.tr/icerikler/cezerinin-olaganustu-

makineleri_7223915.html 

    Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlemiş olduğu İstanbul Minikler Tekvando 

Şampiyonasında 5/E sınıfı öğrencimiz Şeyma Nur DEMİRAY İstanbul İkincisi;  6/F 

sınıfı öğrencimiz Talha KEKEÇ de İstanbul Üçüncüsü olmuştur. 

http://kemalhasogluimamhatiportaokulu.meb.k12.tr/icerikler/tekvando-istanbul-

sampiyonlari_7219278.html 

       Okulumuz Masa Tenisi Takımı, ilçe çapında düzenlenen Okullararası Masa 

Tenisi Turnuvasında yarı finale kalmıştır. Öğrencilerimizi tebrik eder, yarı finalde 

onlara başarılar dileriz. 

kemalhasogluimamhatiportaokulu.meb.k12.tr/icerikler/masa-tenisi-

turnuvasi_7219471.html 

 

      Okulumuz Yıldız Erkek Futbol Takımı, ilçe çapında düzenlenen Okullararası 

Futbol Turnuvası´na katılmıştır. 6C sınıfı öğrencimiz Taha BÜYÜK, Yüzme 

Yarışmasında İlçe Dokuzuncusu olmuştur. Öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının 

devamını dileriz. 

http://kemalhasogluimamhatiportaokulu.meb.k12.tr/icerikler/futbol-

turnuvasi_7219507.html 

 

     MAYIS 2019 

     Mayıs ayı Kalite Takip Sistemi kapsamında Hz. Muhammed´in vasiyeti üzerine 

Veysel Karani´ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif’i,  Fatih´teki 

Hırka-i Şerif Camii´nde ziyarete ettik. 

          Öğrencilerimiz, Peygamber Efendimiz ’in Hırka-i Şerif’ini ve kutsal emanetleri 

saygıyla ve ilgiyle izlediler. Manevi anlamda okul olarak büyük biz haz yaşadık. 

Efendimizin ne kadar mütevazı bir hayatı olduğunu yerinde gören öğrenciler duygulu 

anlar yaşadılar.   

http://kemalhasogluimamhatiportaokulu.meb.k12.tr/icerikler/futbol-turnuvasi_7219507.html
http://kemalhasogluimamhatiportaokulu.meb.k12.tr/icerikler/futbol-turnuvasi_7219507.html


6. OKUL TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN ÖRNEK VE ÖZGÜN 

UYGULAMA/PROJE ALANI 

 

        EKİM 2018 

       "HER ÇOCUK YAZAR" PROJESİ İMZA GÜNÜ 

       Okulumuzda düzenlenen “HER ÇOCUK YAZAR” projesi ile öğrencilerimizi 

yazma kaygısından kurtarıp onlara yazar olmanın zevkini yaşatmaya çalışıyoruz.   

"HER ÇOCUK YAZAR" projesi kapsamında yazılan yüzlerce hikâye içinden birinci 

seçilen küçük yazarlar, projenin aşamalarını ve en sonunda düzenlenen imza günüyle 

elde ettikleri başarıyı ve mutluluğu davetliler ile paylaştılar...         

        Öğrencilere okumayı sevdirmek amacıyla Kemal Hasoğlu İmam Hatip 

Ortaokulu olarak öğrencilerin çeşitli bilgi, düşünce ve fikirlere ulaşmasında köprü 

görevi gören kütüphanemizin içeriğini yeniledik ve öğrencilerin kütüphaneyi daha 

aktif bir şekilde kullanmalarını sağladık. Kütüphanemiz yenilenen içeriğiyle 

kütüphane kulübü tarafından öğrencilerimize tanıtıldı ve öğrenciler kütüphaneye 

davet edildi. Bu çalışmayla öğrencilerimizin kütüphane kültürünü benimsemeleri ve 

okudukları kitaplarla zihin dünyalarının genişlemesi amaçlandı. 
http://kemalhasogluimamhatiportaokulu.meb.k12.tr/icerikler/okul-kutuphanemizi-
canlandiriyoruz_5666863.html 

          

     KASIM 2018 

     Okulumuzun girişinde bulunan eski banko yenilendi. 

     Tamiri yapılan bankonun her parçası ve arka duvar gökyüzü efekti verilerek 

boyandı. Ahşap lazer kesim harfler tek tek boyanarak okulumuzun logosu 

oluşturuldu. Eskimiş bankoyu atıp yenisini almak yerine bankonun yenilenerek okula 

kazandırılması sağlanmıştır.  

 

      ARALIK 2018 

      Aralık ayı Kalite Takip Sistemi kapsamında okul içinde farkındalık oluşturmak 

için öğrenciler sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirilip "Meyve Ye Doktora 

Gitme, Manava mı Yoksa Doktora mı, Meyve Ye Sağlıklı Beslen" sloganları ile 

sağlıklı beslenme önerilerinde bulunuldu. Abur cubur yemek yerine meyve ye doktora 

gitme, sağlıklı yaşamın tadını çıkar tavsiyelerinde bulunuldu. 

 

      MART 2019 

      Sosyal Bilimler Okul Gazetesi projemiz ile gönüllülük esasına göre 

öğrencilerimizden Sosyal Bilimler alanlarından ilgi duyduğu bir alanı seçmesi bu 

alanla ilgili tıpkı bir gazeteci gibi araştırma yapması, haber metni oluşturması ve 

görüşlerini içeren köşe yazıları yazması istenir. Böylece çocuklar bir Sosyal Bilim 

alanını derinlemesine öğrenmiş olur. Örneğin arkeoloji ile ilgili çalışma yapan bir 

öğrenci bu alanla ilgili bilgi edinmenin yanında son arkeolojik keşifleri öğrenmiş bu 

bilimde çalışmanın zorluk ve kolaylıkları hakkında da bilgi sahibi olmuş olur. 

 

      Öğrenciler hazırladıkları özgün köşe yazılarıyla yaratıcı düşünme (creative 

thinking ) becerilerini de geliştirmiş olur. Çocuklar gazetecilik konusunda da bilgi 

sahibi olmuş olur. Acaba bir gazete nasıl hazırlanır? Başlık nasıl olursa daha çok ilgi 

http://kemalhasogluimamhatiportaokulu.meb.k12.tr/icerikler/okul-kutuphanemizi-canlandiriyoruz_5666863.html
http://kemalhasogluimamhatiportaokulu.meb.k12.tr/icerikler/okul-kutuphanemizi-canlandiriyoruz_5666863.html


çeker? gibi soruları kendilerine sorma ve bunlara cevap arama yoluna giderler. Bütün 

bu düşüncelerle öğretmen rehberliğinde öğrencinin yaratıcı ve aktif olduğu 

gazetemizi hazırladık.      

 

      NİSAN 2019 

      Nisan ayı KTS etkinlikleri kapsamında biz de okulumuzda küçük dokunuşlarla 

fark yaratmaya çalıştık. Okulumuzun öğrencilerimize daha şirin daha albenili 

gözükmesi için yine öğrencilerimizle elbirliği ettik. Çocuklarımız minicik elleriyle 

çabalarımıza destek verdiler. Okulumuzda atık malzemelerle geri dönüşüme örnek 

olabilecek gerçek anlamda bir fark yarattık. 

       Görsel şöleni arttırabilmek için Müzik sınıfımızın içini ve müzik sınıfının olduğu 

koridoru süsledik, kapı giydirmesi yaptık. 

 

     MAYIS 2019 

     Ramazan ayının ruhunu öğrencilerimize tam olarak hissettirebilmek ve LGS 

öncesi onlara moral vermek amacıyla 8. sınıf öğrencilerimize öğretmenlerimizin 

katılımıyla iftar programı düzenlendi. Okulumuz bahçesinde idareci, öğretmen ve 

personelin katıldığı okulumuzun mezunlarına yönelik iftar programı düzenlendi. 

Girişte “Hoş Geldiniz” yazısıyla ve kendileri için süslenmiş okul bahçesine giren 

öğrencilerimiz çok duygulandılar. Özledikleri öğretmenleriyle eski yuvalarında iftar 

yapmanın mutluluğunu yaşadılar. 

  

     7. İZLEME VE DEĞERLENDİRME ALANI 
 

     EKİM 2018 

     Öğrencilerimize daha kaliteli hizmet verebilmek; öğrencilerin okul ortamı 

hakkında düşüncelerini açıklamalarına fırsat vererek sonuçları ile okul ortamı 

hakkında durum tespiti yapılmasına olanak sağlamak amacıyla 6. 7. ve 8. Sınıf 

öğrencilerine yönelik okul memnuniyet anketi uygulanmıştır. 

 

     KASIM 2018 

     Okulumuzun fiziki ihtiyaçlarının belirlenip yazılması adına özel tasarlanan ‘’Okul 

İhtiyaç Defteri’’ oluşturulmuştur. Kat personeli, memur, nöbetçi öğretmen ve 

öğrenciler, okul aile birliği, okul idarecileri, güvenlik görevlisi veliler tarafından 

belirlenen ihtiyaçların farkına varmak ve bu ihtiyaçları gidermek için ihtiyaçlar Okul 

İhtiyaç Defterine yazılmaktadır. Deftere yazılanlar dikkate alınarak en kısa zamanda 

eksikler tamamlanmaya çalışılmaktadır. 

      

      ARALIK 2018 

      Okulumuzda ‘’Uyum Haftası Programı’’ kapsamında 5. Sınıf rehberlik 

öğretmenlerimiz öğrencilerle ve aileleriyle tanışma etkinlikleri yapmış, öğrencilere 

sınıf ve okulu tanıtıp okul kuralları hakkında bilgiler vermiş, yaptıkları çeşitli 

etkinliklerle öğrencilerin okula uyum sağlamalarına yardımcı olmuşlardır. 

     Okul rehber öğretmenimiz de ilk haftalarda uyum-aidiyet konusunda sorun 

yaşayan üç öğrencimizle görüşmeler yapmış, öğrencilerimizin okula alışma sürecinde 

onlara yardımcı olmuştur. 



     Okulumuzda 7-12 gün arası devamsızlığı olan sekiz öğrencimiz, 12-20 gün arası 

devamsızlığı olan bir öğrencimiz, sürekli devamsız olan da dört öğrencimizin olduğu 

tespit edilmiştir. Sürekli devamsız olan öğrencilerimizin veli bilgisi dâhilinde hafızlık 

eğitimi aldıkları belirlenmiştir. Sınıf rehber öğretmenlerimiz diğer devamsızlığı olan 

öğrencilerin velileriyle görüşmüş devamsızlık mektuplarını velilere vererek 

öğrencilerin gelememe sebeplerini tespit etmişlerdir. Devamsızlığı en aza indirmek 

amacıyla Okul Rehber Öğretmeni, Sınıf Rehber Öğretmenleri ve Okul İdaresi iş 

birliği yapmış çözüm bulmaya çalışmışlardır. 

     Okulumuzda disiplin problemi yaşanmamış, disiplin kurulu toplanmamıştır. 

Sınıflarda sorun çıkaran öğrenciler öğretmenler tarafından sözlü tutanaklarla 

uyarılmış, öğrencinin velisi konuyla ilgili bilgilendirilmiştir. 

     Öğrencilerimizin okula uyum, aidiyet, devam-devamsızlık, disiplin ve başarı, 

ödül-ceza, sınıf tekrarı, okul terki ve disiplin durumlarına yönelik analizler yapılmış 

ve gerekli tedbirler alınmıştır. 

 

     MART 2019 

    16 Mart 2019 Cumartesi günü okulumuza davet ettiğimiz mezunlarımız, 

arkadaşları ve öğretmenleri ile hasret giderdi. 

    Arkadaşları ve öğretmenleriyle bir araya gelen mezun öğrencilerimiz, öğretmenleri 

ve idarecilerle beraber aramızdan ayrılan mezun öğrencimiz Ahmet Emin ÇOBAN 

adına kendi okudukları hatimlerin duasını yapmak üzere okulun mescidinde toplandı. 

Kur’an-ı Kerim okuduktan sonra hatim duası yapıldı. 

     Tüm davetliler, öğretmen ve öğrencilerimizle yemekhaneye geçildi. Okul Aile 

Birliğinin hazırlamış olduğu masalarda davetlilere yemek ikram edildi. Okul 

Müdürümüz Oğuz Kağan SİNAN’ın yapmış olduğu açılış konuşmasından sonra 

öğretmen ve öğrenciler de söz alarak hem eski günleri yâd ettiler hem de bugüne ait 

duygu ve düşüncelerini paylaştılar.      

       Eski sınıflarını gezen, okulun koridorlarında masa tenisi, bahçede top oynayan 

öğrencilerimiz, okulumuzun ‘’Anı Defteri’’ ne duygu ve düşüncelerini yazarak okulu, 

arkadaşları ve öğretmenlerini çok özlediklerini, bugün bir araya gelmiş olmanın 

verdiği mutluluğu dile getirdiler. Çeşitli okullarda okuyan mezunlarla buluşarak 

onların okul ile bağları devam ettirildi. 

 

     NİSAN 2019 

     Zümreler, yapılan sınavlar sonucunda bir araya gelerek sınavın ders bazında 

analizlerini yapmışlardır.  Öğrencinin edinilememiş olan kazanımları tespit edilerek 

gerekli tedbirlerin alınması kararlaştırılmıştır. 

      

     MAYIS 2019 

     Vizyon Belgesi, bağlamında, eğitim öğretim yılı boyunca gerçekleştirilen 

faaliyetler değerlendirildi. Birinci ve ikinci dönem sonunda, okul yöneticileri, 

öğretmenler, öğrenciler ve veliler ile istişareler yapılarak “Vizyon Belgesi İzleme 

Raporu” hazırlandı.  

                                                                                       Kemal Hasoğlu 

                                                                      İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü        


