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Sunuş 

            

 

Kurulduğu günden itibaran okulumuz sürekli büyüme ve gelişme göstermektedi.Okulumuzun önemli bir yere gelmesi için 

hazırlanan Strateji Planında emeği geçen idarecilere,öğretmenlere, öğrencilere  ve velilere teşekkür ederim. 

Stratejik planımız;okulumuzun geleceğe yönelik 5 yıllık bir yol haritası olma özelliği taşımaktadır.   

  Bu stratejik plan; okulun her türlü kaynaklarını geliştirmek ve bu kaynakları etkili ve verimli bir şekilde kullanarak çocuklarımızı 

ülkesine, çevresine faydalı, kendi ile barışık, düşünen ve özgün üretimlerde “bende varım” diyebilen nesiller  yetiştirilmesi amacını 

taşımaktadır. 

Stratejik Plan ile okulumuzun misyonu ve vizyonu, kuruluş / varoluş amacına uygun bir biçimde ortaya konulmuş ve bu vizyona 

ulamak için stratejik amaçlar ve hedefler belirlenmiştir. 

                                                                                                                                                                  Gülsüm ÖZDEMİR                                                

                                                                                                                                                                      Okul Müdürü 

Açıklamalı [FI1]: Katılımcı yöntemlerle beş yıllık plan 
hazırlandığı ve her bir yıllık uygulama için gelişim planı 
hazırlanacağı hususunda okul müdürünün takdim yazısı  
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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 
GÜLSÜM ÖZDEMİR MÜDÜR SENA SİVRİOĞLU MATEMATİK 

ÖĞRETMENİ 

SÜMEYYE AYDIN KULA MÜDÜR 
YARDIMCISI 

AYCAN AKBULAK FEN BİLGİSİ 
ÖĞRETMENİ 

  TÜLAY EREN TÜRKÇE ÖĞRETMENİ 
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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 Kısa Tanıtımı *  
Özel Bilgi Küpü  2003 yılında Kenan DEMİR tarafından Yahyakaptan’da öğretime başlamıştır. 2015 – 2016 eğitim öğretim 
yılında Bilgi Küpü Ortaokulu olarak hizmete girmiştir. 
Bilgi Küpü Koleji  3.000 m2 kapalı alan içinde modern, kaliteli ve üstün teknoloji ile donatılmış 29 derslik, konferans ve 3 
boyutlu sinema salonu, kapalı spor salonu, yüzme havuzu, görsel sanatlar atölyesi, müzik atölyesi, bilişim atölyesi, fen 
laboratuvarı, oyun salonu, kantin, yemekhane, mutfak, her m2 si en iyi şekilde değerlendirilmiş içinde basketbol, voleybol, 
futbol, tenis sahaları, özel oyun alanları, oyun parkı, hayvan kümesi, sera alanı vb. bulunan bir okul olarak hazırlanmıştır.  

 
Okulumuz Kocaeli şehir merkezinin doğusunda, Gündoğdu Mahallesi sınırları içinde bulunur. Şehir gürültüsünden uzakta 

ve yeşil bir ortamda bulunan okulumuz 2700m2 bahçe içinde 4010 m2 binaya sahiptir. Bahçemizin büyük bir kısmı spor 

alanıdır. Bu alanda bir basketbol, bir voleybol sahası ve oyun grupları bulunmaktadır.  

Okul binası bağımsız tek binadan oluşur ve üç katlıdır. Zemin Katta yemekhane ve kız-erkek tuvaletleri ile lise ile ortak 

kullanılan kantin ve sosyal alan, spor salonu ve yüzme havuzu bulunmaktadır. Birinci katta 1 müdür odası, 1 müdür 

yardımcısı odası, 1 rehberlik servisi odası, 1 Görsel Sanatlar Atölyesi, 1 Müzik Sınıfı , 1 Akıl Oyunları Odası , 1 okuma odası, 

1 kız - 1 erkek tuvaleti ve 3 derslik bulunmaktadır. İkinci kata 1 Öğretmenler Odası , 1 Drama dersliği , 9 derslik 

bulunmaktadır. 

Faaliyet salonu Ortaokul-Lise binasında olup ortak kullanılmaktadır. Salonda tiyatro sahnesi, Sinema Perdesi , Ses tesisatı 

bulunmaktadır. Her türlü sahne gösterisine uygundur.  

Açıklamalı [FI2]: (Okulun kısa tanıtımı bölümünde veli, 
öğrenci, öğretmen ve diğer paydaşlar için önemli olan hususlar 
ile faaliyetlere ilişkin kısa bir bilgilendirme yapılması 
beklenmektedir.  
Alınan ödüller, başarılar, başarılı ve farklı uygulamalara yer 
verebileceğiniz tanıtım bölümünün iki, üç sayfadan fazla 
olmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir.) 
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İlkokul-Lise ile ortak kullanılan kütüphane bulunmaktadır.  

Öğretmenler odasında 2 çalışma masası, 3 bilgisayar masası, 3 bilgisayar, 1 yazıcı (aynı zamanda tarayıcı ve fotokopi), 20 adet öğretmen 

dolabı, 2 adet pano bulunmaktadır.  

Okul kantininde öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bazı gıda maddeleri ve kırtasiye malzemeleri satılmakla birlikte, ortaokul ve lise 

ile ortak kullanım olduğu için öğretmenlerinin kontrolünde alışveriş yapmaktadırlar. 
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Okulun Mevcut Durumu: Temel İstatistikler 

Okul Künyesi 

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

Temel Bilgiler Tablosu- Okul Künyesi  

İli: KOCAELİ İlçesi: İZMİT 

Adres:  GÜNDOĞDU MAH. AYVALIK SOK. NO:42  Coğrafi Konum (link)*: 
Bilgikupu.com.tr/iletişim/bilgi-kupu-koleji-

kampus-yesilova 

Telefon Numarası:  262 311 0 111 Faks Numarası: yok 

e- Posta Adresi: iletisimbilgikupu@gmail.com Web sayfası adresi: www.bilgikupu.com.tr 

Kurum Kodu: 99960196 Öğretim Şekli: Tam Gün (Tam Gün/İkili Eğitim) 

Okulun Hizmete Giriş Tarihi :  Toplam Çalışan Sayısı * 29 

Öğrenci Sayısı: 

Kız 87 

Öğretmen 

Sayısı 

Kadın 15 

Erkek 122 Erkek 5 

Toplam 209 Toplam 20 

Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı : 13.6 Şube Başına Düşen Öğrenci Sayısı :17,4 

Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı : 10.4 Şube Başına 30’dan Fazla Öğrencisi Olan Şube Sayısı :Yok 

Öğrenci Başına Düşen Toplam Gider Miktarı* 14.580 Tl Öğretmenlerin Kurumdaki Ortalama Görev Süresi 8 saat 

 

Açıklamalı [FI3]: Coğrafi konum linki oluşturulduktan sonra 
kısaltma uygulaması ile kısaltılmış link verilecektir. 

Açıklamalı [FI4]: Alttaki tablodan alınacaktır. 

Açıklamalı [FI5]: *Öğrenci başına gider miktarı: son yılın 
bütçe ödenekleri, okul aile birliği gelirleri ve diğer gelirleri 
neticesinde elde edilmiş toplam bütçenin toplam öğrenci 
sayısına bölünmesi ile elde edilecektir. 
 



 

9 
 

 

Çalışan Bilgileri 

Okulumuzun çalışanlarına ilişkin bilgiler altta yer alan tabloda belirtilmiştir. 

Çalışan Bilgileri Tablosu* 

Unvan* Erkek Kadın Toplam 

Okul Müdürü ve Müdür Yardımcısı - 2 2 

Sınıf Öğretmeni - - - 

Branş Öğretmeni 5 14 19 

Rehber Öğretmen - 1 1 

İdari Personel - 2 2 

Yardımcı Personel - 7 7 

Güvenlik Personeli - - - 

Toplam Çalışan Sayıları 5 26 31 

 

 

 

 

 

Açıklamalı [FI6]: *Kadrolu, geçici görevlendirme, ücretli 
veya sözleşmeli olması fark etmeksizin tüm çalışanlar dâhil 
edilecektir.  
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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 5 Çok Amaçlı Salon Var  

Derslik Sayısı 20 Çok Amaçlı Saha Var  

Derslik Alanları (m2) 40 m2 Kütüphane Var  

Kullanılan Derslik Sayısı 12 Fen Laboratuvarı Var  

Şube Sayısı 12 Bilgisayar Laboratuvarı Var  

İdari Odaların Alanı (m2) 40 m2 İş Atölyesi Var  

Öğretmenler Odası (m2) 41 m2 Beceri Atölyesi Var  

Okul Oturum Alanı (m2) 4010 m2 Pansiyon  Yok 

Okul Bahçesi (Açık Alan)(m2) 650 m2    

Okul Kapalı Alan (m2) 2700m2    

Sanatsal, bilimsel ve sportif amaçlı toplam alan (m2) 242m2    

Kantin (m2) 150m2    

Tuvalet Sayısı 6    

Diğer (………….)     

 

Açıklamalı [FI7]: Veriler varsa kayıt veya planlardan yoksa okul 
tarafından hesaplanmak yöntemiyle girilecektir. 
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Sınıf ve Öğrenci Bilgileri 

 Okulumuzda yer alan sınıfların öğrenci sayıları alttaki tabloda verilmiştir. 

 

SINIFI Kız Erkek Toplam SINIFI Kız Erkek Toplam 

5/A 8 10 18 7/C 3 14 17 

5/B 9 8 17 8/A 9 6 15 

6/A 8 10 18 8/B 7 12 19 

6/B 7 10 17 8/C 11 9 20 

6/C 7 10 17 8/D 5 11 16 

7/A 9 8 17     

7/B 4 14 18     

*Sınıf sayısına göre istenildiği kadar satır eklenebilir. 
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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 12 TV Sayısı - 

Masaüstü Bilgisayar Sayısı 6 Yazıcı Sayısı 2 

Taşınabilir Bilgisayar Sayısı 2 Fotokopi Makinası Sayısı 8 

Projeksiyon Sayısı 1 İnternet Bağlantı Hızı Fiber 
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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 

2017 4000 4000 

2018 6000 6000 
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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 * :  

Öğrenci Anketi Sonuçları: 

140 öğrenciye uygulanmıştır 

Açıklamalı [FI8]: (bu bölümde okul tarafından yapılan 
öğrenci, veli ve öğretmen anketlerine ilişkin sonuçlara yer 
verilecektir.)  
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%90 olumlu dönüt alınmıştır. 

Öğretmen Anketi Sonuçları: 

25 öğretmene uygulanmıştır. 

%92 olumlu dönüt alınmıştır. 

Veli Anketi Sonuçları: 

150 veliye uygulanmıştır. 

%87 olumlu dönüt alınmıştır. 
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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 * 

 

Güçlü Yönler 

Öğrenciler 1.Öğrenci sayısının sınıflarda dengeli dağılımı  

2.Koçluk hizmeti ve rehberlik birimi ile öğrenciyi akademik ve sosyal yönden yakın takip olması. 

Çalışanlar 1. Güçlü ve deneyimli öğretmen kadrosu  

2. Çalışanlarımızın uyumlu ve iş birliği içinde çalışma ve kurum kültürüne sahip olması 

3. Öğretmen yönetici iş birliğinin güçlü olması 

Veliler 1.Veli iletişiminin güçlü olması 

Bina ve Yerleşke 1. Okul fiziki yapısının iyi durumda olması 

2. Sınıflardaki öğrenme merkezlerinin eğitim öğretim programına göre oluşturulmuş olması 

3. Okula ulaşımın kolay olması 

4.Okul bahçesinin dış mekan etkinlikleri için uygun olması 

 

Açıklamalı [FI9]: Faktör değerlendirmesi yapılırken okula ilişkin 
çeşitli kırılımlar (öğrenci, çalışan vb) bilgi edinilmesi ve gözden kaçan 
alan olmaması için verilmiştir. Her bir kırılımla ilgili bir tespit yapma 
zorunluluğu olmadığı gibi bunlardan başka alan veya konularda da 
tespit yapılabilir. 
Unutulmaması gereken husus okulun iç ve dış faktörlerinin tümünün 
değerlendirilmesi gerektiğidir. 

Açıklamalı [FI10]: Okul müdürü/müdürlüğü çatısı altında 
değerlendirilen algı ve olgular içsel (güçlü-zayıf) faktörleri 
belirtmektedir.  
Beşeri, Mali ve Teknolojik kaynaklar ile Kurumsal Yapı ve 
Kurum Kültürü alanlarının içsel faktör değerlendirmesinde 
kullanılması beklenmektedir.  
Bu 5 alanın GZ ifadelerinde düşünülmesi gerekir. 
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Donanım 1.İnternet bağlantısının olması 

2.Güvenlik kameralarının olması 

3.Her sınıfta akıllı tahta olması 

Bütçe 1.Okul bütçesinin var olması bütçenin kurucu tarafından oluşması 

Yönetim Süreçleri 1. Yönetim kadrosunun kadrolu yöneticilerden oluşması 

2. Şeffaf, paylaşımcı, değişime açık bir yönetim anlayışının bulunması 
3.Komisyonların etkin çalışması 
4.Yeniliklerin okul yönetimi ve öğretmenler tarafından takip edilerek uygulanması 

İletişim Süreçleri 1. Dış paydaşlara yakın bir konumda bulunması  

2. Okulun diğer okul ve kurumlarla işbirliği içinde olması 

3.Okul yönetici ve öğretmenlerinin ihtiyaç duyduğunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerine ulaşabilmesi 

4.Okul Aile Birliğinin iş birliğine açık olması 

5.STK ve yerel yönetimlerle işbirliği içinde olunması 

6. Üniversite ile işbirliğinde olunması 

vb 1. Rehberlik servisinin aktif çalışmaya başlaması 

2. Temizlik ve hijyene dikkat edilmesi  

3.Çeşitli proje ve uygulamalar kapsamında okulun öğrenci merkezli çalışması 

4. Okulumuzun güçlü bir bilgi birikimine ve deneyime sahip olması 

5.Beyaz Bayrak, Beslenme Dostu Okul ve Eko Okul olmamız 

 

 

 

 

Zayıf Yönler 

Öğrenciler 1.Öğrencilerin şiddet içeren yayınlar izlemesi 

2.Teknolojik aletlere bağımlılığın artışı 
Çalışanlar 1.Öğretmen kadrosunda hamilelik yada sağlık problemlerinden dolayı değişimlerin yaşanması 
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Veliler 1.Çevrenin ve ailelerin okuldan yüksek beklentileri 

2.Velilerin zaman zaman öğrenci takibinde duyarsız kalmaları 

 

Bina ve Yerleşke - 

Donanım - 

Bütçe - 

Yönetim Süreçleri - 

İletişim Süreçleri - 

vb - 

 

 

 

 

 

 

Dışsal Faktörler * 

 

Fırsatlar 

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 

Açıklamalı [FI11]: Okul müdürü/müdürlüğü kapsam alanı 
dışında kalan faktörler ise dışsal faktörler (fırsat-tehdit) olarak 
değerlendirilmiştir. İlçe millî eğitim müdürlüğünden başlamak 
üzere tüm Bakanlık örgütü, diğer kurum kuruluşlar, veliler, 
hayırseverler dışsal faktör ayrımında sayılabilecek temel 
gruplar niteliğindedir.  
FT ifadeleri belirlenirken PESTLE analizine ilişkin başlıklardan 
faydalanılır. 
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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 

 

 

Tehditler 

Politik Eğitim politikalarına ilişkin net bir uzlaşı olmaması 

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  

Politik Eğitim politikalarına ilişkin net bir uzlaşı olmaması 

 

Gelişim ve Sorun Alanları 

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.  
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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 

Hayatboyu 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. 
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Gelişim ve Sorun Alanlarımız 

 1.TEMA: EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM 

1 Oryantasyon çalışmalarının çeşitlendirilmesi 

 

2.TEMA: EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE 

1 Öğrencilerin becerilerine uygun kaliteli eğitim ortamı oluşturulması 

2 Öğrenci gelişimini destekleyici  rehberlik faaliyetleri 

3 Öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimler 

4 Eğitim öğretim sürecinde sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetler 

5 Eğitimde farklı yöntem ve tekniklerin kullanılması 

6 Eğitimi destekleyecek ve geliştirecek projeler geliştirme 

 

 

 

3.TEMA: KURUMSAL KAPASİTE 

1 Kurum içi iletişimi güçlendirecek etkinlikler yapılması 

2 Demokratik yönetim anlayışının geliştirilmesi 

3 Öğretmenlere yönelik fiziksel alanların oluşturulması 

4 Donanım ve finansal kaynakların daha iyi yönetilmesi 
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5 İş güvenliği ve sivil savunma bilincinin oluşturulması 

6 Kurum içi iletişimi güçlendirecek etkinlikler yapılması 

 

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 * 

 Mutlu, başarılı, sosyal, donanımlı, bilinçli, sağlam karekterli, faydalı, güzel ahlaklı,  ülkesine ve insanlığa bağlılık duygusu 

gelişmiş, milli ve manevi değerlerine bağlı çağdaş , modern , yeniliklere ve gelişmeye açık ,  insancıl bir nesil yetiştirmektir. 

 

VİZYONUMUZ * 

Bölgemizde eğitim öğretimin kalitesinin artırılmasına katkıda bulunan, her yönü ile veli ve öğrencilerin beklentilerine karşılık 

veren, ezberci ve geçici öğrenmenin üstünde, konuların gerçek hayatla bağdaştırıldığı ve  kalıcı öğrenmenin sağlandığı iyi 

donanımlı ve modern teknolojik okulları eğitim sistemimize kazandırmaktır. 

TEMEL DEĞERLERİMİZ * 

1) Doğruluk ve Dürüstlük 

Açıklamalı [FI12]: (Okul türü gereği okulunuza mevzuat ile 
verilmiş olan temel görevi belirtir ifadeyi yazınız.) 
 

Açıklamalı [FI13]: (Çok ve verimli çalışılması durumunda 
beş yılın sonunda yakalanması mümkün olan ufka ilişkin 
ifadenin girilmesi beklenmektedir. Misyondan farklı olarak 
vizyon ifadesinde mevzuat yerine yönetimin ufku çok önem 
taşımaktadır.) 
 

Açıklamalı [FI14]: Temel değerler okulunuzda var olan, var 
olduğunu düşündüğünüz, var olmasını arzu ettiğiniz Kişi, Süreç ve 
Performansa ilişkin değer ifadeleridir. İfadelerin kişiler (öğretmen, 
öğrenci, veli, yönetici, çalışan ..), Süreçler ve performans (çıktılar, 
sonuçlar) kapsamında değerlendirilmesi beklenmektedir.) 
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2) Sevgi, Saygı ve Hoşgörülü Olmak  

3) Güvenli ve Sağlıklı Yaşam  

4) Sorumluluklarımız ve Sınırlarımız 

5) Geleneklerimiz – Göreneklerimiz ve Görgü Kuralları  

6)Çevremiz – Doğamız – Geçmişten Geleceğe Mirasımız – Çocuklarımıza ve Torunlarımıza Karşı Sorumluluklarımız.
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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 hayatboyu öğrenme kapsamında yürütülen faaliyetlerin 

ele alındığı temadır. 

AMAÇ 1. Oryantasyon çalışmalarının çeşitlendirilmesi. 

Hedef 1.1. Okul öğrencilerimize yapılan oryantasyon faaliyetleri tüm öğrencilerimizin katılımını sağlamak bulunduğu sınıf 

seviyesine uygun aktiviteleri uygulamaktır. 

 

 

 

Açıklamalı [FI15]: 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. 
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Hedefe ilişkin Performans Göstergeleri 

No 
PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 

Mevcut HEDEF 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

PG.1.1.1 
Okula yeni başlayan öğrencilerden oryantasyon (uyum) eğitimine 

katılanların oranı (%) 
185 200 

250 250 250 250 

PG.1.1.2 
Kesintisiz ve mazeretsiz 10 gün ve üzeri devamsız devamsızlık 

yapan öğrenci oranı (%) 
1 0 

0 0 0 0 

PG.1.1.3 
Bir eğitim ve öğretim döneminde 20 gün ve üzeri devamsızlık 

yapan öğrenci oranı (%) 
0 0 

0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Açıklamalı [E16]: Bu tabloda yer alan göstergelerden en fazla 5 
tanesi kullanılmalıdır. 
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Eylemler* 

 

No Eylem İfadesi Eylem Sorumlusu Eylem Tarihi 

1.1.1. 
Devamsızlık yapan öğrencilerin tespiti ve erken uyarı sistemi için 

çalışmalar yapılacaktır. 
Okul İdaresi 01 Eylül-20 Eylül 

1.1.2 
Devamsızlık yapan öğrencilerin velileri ile özel aylık toplantı ve 

görüşmeler yapılacaktır. 
Rehberlik Servisi Her ayın son haftası 

1.1.3 
Yeni kayıtla okulumuza gelen öğrencilere yönelik uyum 

programları yapılacaktır. 
Okul Uyum Komisyonu 01 Eylül – 10 Eylül 

1.1.4 
E-Okul verilerinin anlık takibi için veli portalının tanıtım faaliyeti 

yapılacaktır. 
Öğretmenler Ekim – Mart Ayları 

Açıklamalı [FI17]: (Her bir hedef için yapılacak çalışmalar 
eylemler tablosunda belirtilecektir. Eylemler tespit edilirken 
söz konusu hedefte yapılacak iyileştirme için gerekli olacak 
tüm faaliyetler düşünülmelidir.  
Hedefe ulaşmak için birden fazla yol ve yöntem olacağı için 
bunlardan en az maliyetli ve en faydalı olacak yöntemin 
seçilerek eylem olarak tanımlanması gerekmektedir.  
Eylemler belirlendikten sonra eylem sorumluluğu veya 
yürütme ekibi belirlenmeli ve son olarak da gerçekleştirmeye 
ilişkin faaliyet-eylem tarihi netleştirilmelidir.) 
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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.  

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

oluşturulacaktır. 

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. 
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Hedefe ilişkin Performans Göstergeleri 

No 
PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 

Mevcut HEDEF 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

PG.2.1.1 Kurumumuzda kurslara katılan öğrenci oranı  %90 %95 %95 %95 %95 %95 

PG.2.1.2 
8. sınıftan mezun olan öğrencilerden merkezi sınavla öğrenci 

alan ortaöğretim kurumlarına yerleşenlerin oranı 
%23 %30 

%40 %50 %50 %50 

PG.2.1.3 Ortaokul yabancı dil dersi yılsonu puanı ortalaması  89,75 92 95 95 95 95 

 
Matematik dersi yılsonu puan ortalaması 

86,20 90 90 90 90 90 

 
Türkçe  yılsonu puan ortalaması 

90.41 92 94 96 96 96 

PG.2.1.6 
Bir eğitim öğretim yılı içerisinde rehberlik servisinden 

rehberlik hizmeti alan öğrenci oranı 
%98 %100 

%100 %100 %100 %100 

PG.2.1.7 Takdir Belgesi alan öğrenci oranı  %99.06 %100 %100 %100 %100 %100 

PG.2.1.8 Teşekkür Belgesi alan öğrenci oranı %0,93 %100 %100 %100 %100 %100 

PG.2.1.9 

 
Ders bazında tüm sınıfların 

yılsonu puan ortalamaları 

PG.2.1.8.1 Yabancı dil dersi  89,75 92 95 95 95 95 

PG.2.1.8.2 Matematik dersi  86,20 90 90 90 90 90 

PG.2.1.8.3 Türkçe dersi  90.41 92 94 96 96 96 

 

 

Açıklamalı [E18]: Bu tabloda yer alan göstergelerden en fazla 5 
tanesi kullanılmalıdır. 

Açıklamalı [E19]: PG 2.1.1 , PG 2.1.2 ve PG 2.1.3 kodlu 
göstergeler (mor renkli olanlar) önem sırası bakımından alınması 
öncelikli olan göstergelerdir. 

Açıklamalı [I20]: Temel eğitim ve orta öğretim kademelerindeki 
okullar tarafından alınacak. Bir okulda her sınıf seviyesindeki tüm 
öğrencilerin aldığı tüm matematik dersinin  puan ortalaması 
alınacaktır. 

Açıklamalı [I21]: Temel eğitim ve orta öğretim kademelerindeki 
okullar tarafından alınacak. Bir okulda her sınıf seviyesindeki tüm 
öğrencilerin aldığı tüm Türkçe / Türk Dili ve Edebiyatı derslerinden 
uygun olan dersin  puan ortalaması alınacaktır 
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Eylem Maddeleri 

 

No Eylem İfadesi Eylem Sorumlusu Eylem Tarihi 

2.1.1. 
Öğrenci ve velilere yönelik kurs içerikleri hakkında 

bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilecek. 
Okul Komisyonu 15 Eylül- 15 Ekim 

2.1.2 

Türkçe öğretmenleri koordinesinde sınıf rehber öğretmenleri 

yürütücülüğüyle her öğrencinin aylık en az bir kitap okuması 

sağlanacaktır. 

Türkçe 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 
Tüm öğrencilere yönelik öğrenci koçluğu sistemi 

uygulanacaktır. 
Okul Rehber Öğretmeni 

Her eğitim öğretim 

yılında en az 15 kez 

2.1.5 
İftihar Belgesini alacak öğrencilerin belirlenmesi amacıyla 

komisyon oluşturulacaktır. 
Okul İdaresi Eylül 

2.1.6 

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 

2.1.7 
Öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek 

amacıyla uluslararası projeler hazırlanacaktır. 
Okul İdaresi 

Eğitim Öğretim yılı 

içerisinde  
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No Eylem İfadesi Eylem Sorumlusu Eylem Tarihi 

2.1.8 
Matematik eğitiminde öğrenci nitelik ve yeterliliklerinin 

yükseltilmesi için faaliyetler yapılacaktır. 
Matematik Zümresi 

Eğitim Öğretim yılı 

içerisinde  

2.1.9 
Türkçe eğitiminde öğrenci nitelik ve yeterliliklerinin yükseltilmesi 

için faaliyetler yapılacaktır. 
Türkçe Zümresi 

Eğitim Öğretim yılı 

içerisinde  

 

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 10 15 15 20 20 20 

b) Sosyal-Kültürel 

etkinlik sayısı 
20 20 

20 20 20 20 

c) Sportif etkinlik sayısı 15 15 20 20 20 20 

d) Sanatsal etkinlik sayısı 10 10 15 15 15 15 

PG.2.2.2 
Kulüp faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen toplum hizmetine katılan öğrenci 

oranı 
%75 %75 

%80 %85 %90 %95 

PG.2.2.3 
Okul sağlığı kapsamında gerçekleştirilen faaliyet-proje oranı (Beyaz bayrak, 

beslenme dostu, okul sağlığı vb.) 
%100 

%100 %100 %100 %100 %100 

PG.2.2.4 Okul dışı öğrenme ortamlarına (Müze, Ören yeri, Gençlik Merkezi, Tarihi dokular %70 %80 %80 %90 %95 %95 

Açıklamalı [E22]: PG 2.2.1 , PG 2.2.2 ve PG 2.2.3 kodlu 
göstergeler (mor renkli olanlar) önem sırası bakımından alınması 
öncelikli olan göstergelerdir. 
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 Hedef 2.2 Öğrencilerimizin bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve toplum hizmeti alanlarında etkinliklere katılımı artırılacak ve 

izlenecektir. 

Hedefe ilişkin Performans Göstergeleri 

 

Eylem Maddeleri 

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 
8. sınıf öğrencilerine yönelik okul tanıtım gezilerinin 

düzenlenmesi 

Okul İdaresi – Gezi Kulübü – Sınıf 

Rehber Öğretmenleri 
Nisan ayı içerisinde 

2.2.3 Eğitim öğretim yılı içerisinde hijyen eğitimi, sağlıklı beslenme 

ve obezite, hareketli yaşam konularında eğitimler 
Okul İdaresi Eğitim Öğretim yılı içerisinde 

vb.) ziyaret gerçekleştiren öğrenci oranı 

PG.2.2.5 
Bir eğitim ve öğretim döneminde bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda en 

az bir faaliyete katılan öğrenci oranı 
%100 

%100 %100 %100 %100 %100 

PG.2.2.6 Akıl zeka oyunları kapsamında faaliyete katılan öğrenci oranı %45 %50 %60 %70 %80 %90 

PG.2.2.7 Bir üst eğitim kurumuna yapılan gezi oranı %80 %80 %90 %90 %90 %90 

PG.2.2.8 Okulda açılan sosyal kulüp oranı %60 %70 %80 %90 %90 %90 

Açıklamalı [E23]: Bu tabloda yer alan göstergelerden en fazla 5 
tanesi kullanılmalıdır. 
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No Eylem İfadesi Eylem Sorumlusu Eylem Tarihi 

düzenlenecektir. 

2.2.4 
Beyaz bayrak, beslenme dostu okul projelerine başvuru 

yapılacaktır. 

Okul Müdürü koordinesinde tüm 

öğretmenler 
Eğitim Öğretim yılı içerisinde 

2.2.5 
Okul içerisinde Gençlik Spor Müdürlüğü ile işbirliği 

içerisinde sportif turnuvalar düzenlenecektir. 

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) 
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Hedefe ilişkin Performans Göstergeleri 

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 
15 15 

20 20 20 20 

PG.3.1.2 
Bir eğitim öğretim yılı içerisinde hizmet içi eğitim faaliyetlerine 

katılan öğretmen oranı 
%85 %85 

%90 %90 %90 %90 

PG.3.1.3 Kurum personeli memnuniyet oranı  %92 %95 %100 %100 %100 %100 

PG.3.1.4 Bilimsel ve sanatsal etkinliklere katılan öğretmen oranı %80 %85 %100 %100 %100 %100 

PG.3.1.5 Ödül alan personel oranı %35 %50 %60 %70 %80 %90 

 

 

 

 

 

 

 

Açıklamalı [E24]: Bu tabloda yer alan göstergelerden en fazla 5 
tanesi kullanılmalıdır. 
 

Açıklamalı [E25]: PG 3.1.1 , PG 3.1.2 ve PG 3.1.3 kodlu 
göstergeler (mor renkli olanlar) önem sırası bakımından alınması 
öncelikli olan göstergelerdir. 
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Eylem Maddeleri 

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

gerçekleştirilecektir. 

(Okul ve çevresinin temizliği, Okul ve çevresinin güvenliği, Engelli erişimine uygunluk, Kütüphane ve laboratuvarlar, Tasarım ve 

beceri atölyeleri, Okul bahçesi, konferans salonu, spor salonu, toplantı odaları, atölyeler, öğretmenler odası, Teknolojik altyapı, 

Bütçe kullanımı (ortaöğretim kurumları için), Girişimcilik, Mali destek sağlanması, Pansiyon, Yemekhane, Bakım ve onarım, 

Donatım, Sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel faaliyet alanlarının geliştirilmesi, Kaynak tasarrufu, Yeşil alanlar, İş sağlığı ve 

güvenliği gibi hususlarda göstergeler…) 
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Hedefe ilişkin Performans Göstergeleri 

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) 
419 m2 

419 m2 419 

m2 

419 

m2 

419 

m2 

419 

m2 

PG.3.2.2 Okulun özel gereksinimli bireylerin kullanımına uygunluğu (0-1) %95 %95 %95 %95 %95 %95 

PG.3.2.3 Okulda oluşturulan Tasarım Beceri Atölyesi sayısı 5 5 5 5 5 5 

PG.3.2.4 Paydaşların karar alma süreçlerine katılımı için gerçekleştirilen faaliyet sayısı 10 10 10 10 10 10 

PG.3.2.5 Okul Kütüphanesindeki toplam kitap sayısı 700 800 900 900 1000 1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Açıklamalı [E26]: Bu tabloda yer alan göstergelerden en fazla 5 
tanesi kullanılmalıdır. 

Açıklamalı [E27]: PG 3.2.1 , PG 3.2.2 ve PG 3.2.3 kodlu 
göstergeler (mor renkli olanlar) önem sırası bakımından alınması 
öncelikli olan göstergelerdir. 



 

37 
 

Eylem Maddeleri 

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 Özel gereksinimli öğrenciler için önlemler alınacaktır. Okul İdaresi Eğitim Öğretim yılı içerisinde 
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V. BÖLÜM: MALİYETLENDİRME 

2019-2023 Stratejik Planı Faaliyet/Proje Maliyetlendirme Tablosu 
 

Kaynak Tablosu 2019 2020 2021 2022 2023 Toplam 

Genel Bütçe 5000 6000 7000 8000 9000 35000 

Valilikler ve Belediyelerin Katkısı - - - - - - 

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

TOPLAM 
5000 6000 7000 8000 9000 35000 

 

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.  
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EKLER:  

Öğretmen, öğrenci ve veli anket örnekleri klasör ekinde olup okullarınızda uygulanarak sonuçlarından paydaş analizi bölümü 

ve sorun alanlarının belirlenmesinde yararlanabilirsiniz. 


