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BİZ FARKLIYIZ; ÇÜNKÜ 
CACABEYLİYİZ…



PROJELERİMİZ
 “Kahve Bahane”
 Veli Görüşme Saatleri
 “Okul Duvarları Renkleniyor”
 Kapı Giydirme ve Merdiven Basamakları
 Örnek Sınıf
 Mescid, Şadırvan Yapımı
 Çok Amaçlı Salon
 “Cacabey Okuyor”
 “Alo Öğretmenim”
 Her TEOG sonrası zümre öğretmenlerimiz tarafından okul başarı analizi 

yapılmakta ARGE birimimizce okul başarı raporu hazırlanmaktadır. 
 “Ağır Çantaya Son” projesi
 “Haberin Var mı?” Projesi
 “Okulum Güvenli” Projesi



“KAHVE BAHANE”

 Sınıf öğretmeni, rehber öğretmen ve derse giren 
öğretmenlerden biri ile velilerimize ev ziyareti yapılır. 

 Öğrencinin evinde, ailesiyle diyalogu, maddi durumu, 
ayrı çalışma odası olup olmadığı, eğitime yönelik 
imkanları kapsamlı bir şekilde öğrenilerek yakından 
tanınması sağlanır.

 Ziyaret sonucunda 1 adet veli ziyaret formu doldurulur. 
 Okul-aile işbirliğine büyük oranda katkısı olur. 









VELİ GÖRÜŞME SAATLERİ
 Her bir öğretmenin hafta içi müsait olduğu günü ve saati 

hazırlanan bir listeye yazılır.
 Okulumuzun tüm öğrenci velilerine fotokopisi çekilip 

gönderilir. Aynı zamanda okul sitesinde yayınlanır. 
 Böylece öğretmenlerle görüşmek isteyen velilerin bu 

saatlerde gelip öğretmenleri derslerinden alıkoymadan 
veli görüşme odasında öğretmenlerle görüşmeleri 
sağlanır, yapılan veli toplantıları genel olduğu için yeterli 
bulmayıp özel görüşmek isteyene olanak sağlanmış olur.





“OKUL DUVARLARI 
RENKLENİYOR”

 Bu projemiz kapsamında okulumuzun duvarları takdire 
şayan bir şekilde “değerler eğitimi” kapsamında 
değerlerimizle alakalı resimlerle bezenmiş, bilgilendirme 
amaçlı da yazılarla donatılmıştır.

 Sosyal etkinlikler komisyonumuzun onayından geçen 
resimler ve yazılar belirlenmiş, gereken malzemeler okul 
aile işbirliği bütçesinden onların da onayından geçerek 
temin edilmiş ve proje 2016-2017 eğitim-öğretim yılı 
içerisinde Görsel Sanatlar öğretmenimiz Turgut KESKİN 
başkanlığında tamamlanmıştır.









































KAPI GİYDİRME VE MERDİVEN 
BASAMAKLARI

 Kapı giydirmelerle Türk büyükleri, âlimleri, bilginleri, 
şairleri, sanatçıları, tarihe damgasını vurmuş önemli 
kişiler öğrencilere görselleriyle tanıtılmaktadır.

 Merdiven yazılarıyla da, formüller, önemli kavramlar ve 
sözcükler, basit cümleler, Türkçe yazım, imla kuralları, 
Sosyal Bilgiler dersi kavram ve önemli tarihlerinin 
öğrencilerimizin zihninde kalıcı hale gelmesi 
sağlanmaktır. Her gün o basamaklardan çıkan öğrenciler 
bu bilgileri özümseyerek kalıcı hale getirmektedir.

















“ÖRNEK SINIF”
 Bu proje ile öğrencilerimize çevrelerini, kullandıkları ortak 

alanları temiz tutma alışkanlığı kazandırmayı, okul 
kurallarına uymalarını, öğrenciye yakışır bir şekilde temiz ve 
okul formalarıyla okula gelmelerini sağlamayı hedefledik.

 Her hafta farklı gün ve saatlerde bir rehber öğretmen ve 2 
branş öğretmeninden oluşan komisyon, daha önce belirlenmiş
kriterler kapsamında teneffüslerde sınıfları gezerek puan 
verirler. 

 Puanı en çok olan 5’lerden, 6’lardan, 7’lerden ve 8’lerden 
birer sınıf seçilip haftanın ilk gününde İstiklal Marşı töreni 
öncesi ilan edilip bir hafta sınıfta bulundurmak üzere “örnek 
sınıf” kupaları verilir. Cuma son ders kupalar toplanarak 
gelecek hafta tekrar komisyonca belirlenen sınıflara verilir. 



MESCİD, ŞADIRVAN YAPIMI
 Okulumuz bünyesinde müdür yardımcımız 

Abdurrahman ERGÜL ile beraber hizmetlilerimizden 
Fatih TURAN ve Süleyman AKSU’nun özverili 
çalışmalarıyla 300 kişilik bir mescit yapılmıştır. 

 Mescidimizde kullanılan malzemeler hayırsever bir 
vatandaşımız tarafından karşılanmış, yapımını ise 
Müdür Yardımcımız Abdurrahman ERGÜL ile 
hizmetlilerimizden Fatih TURAN ve Süleyman AKSU 
bütün işçiliğini kendileri bizzat yapmak suretiyle 
üstlenmiştir. Böylelikle okula hiçbir maliyeti olmadan bir 
mescit kazandırmışlardır.

 Ayrıca mescit projemize Sayın Muzaffer MARŞAP’ın
yaptırdığı bir şadırvan dâhil edilmiştir.

















ÇOK AMAÇLI SALON
 Okulumuz binası yeni olduğu için çok amaçlı salon 

donanımsızdı. Programlarımızı, sunumlarımızı, 
konferanslarımızı, tiyatro çalışmalarımızı yapabilecek bir 
salona ihtiyacımız vardı. Bu amaçla yine o dönemde 
müdür yardımcımız olan Abdurrahman ERGÜL ‘ün 
hazırladığı proje ile hiçbir maliyeti olmadan tamamıyla 
artık malzemelerimizle, hizmetli personelimizin de 
desteğiyle iki hafta gibi kısa bir sürede salonumuz 
hizmete sunuldu. 





“CACABEY OKUYOR”
 Öğretmenlerimiz haftanın ilk günü ilk derste kendileri de 

kitap okuyarak örnek olmak suretiyle sınıflarında kitap 
okutmaktadır.

 Öğrencilerimiz bu proje ile hem kelime dağarcıklarını 
artırmakta, sınavlarda daha başarılı olmaktadırlar.



“ALO ÖĞRETMENİM”
 Öğretmenlerimiz zümreleriyle, öğrenci velileri ve 

öğrencileri ile WhatsApp gurupları oluşturmakta, 
birbirleriyle iletişimlerini koparmamakta, öğrencilerimiz 
sorunlarını, derslerle ilgili sorularını, ödevlerini her daim 
öğretmenlerine ulaşıp sorabilmektedirler.



OKULUMUZ ARGE BİRİMİ VE 
ÇALIŞMALARI

 Okulumuzda müdürümüz Hayati BARÇA başkanlığında 
Müdür yardımcıları Şeref YILMAZ , İsa BIYIKLI, Asuman 
AKRIKSA;Bilgisayar Öğretmeni  Buket GÖKBULUT 
,Tek.Tas. Öğr.Uğraş MERT ,memurumuz Mahmut 
DALKILIÇ  AR-GE birimi oluşturulmuştur.

 Okulumuz bünyesinde yapılan denemeler,
 Denemeler sonucu oluşturulan istatistikler,
 İstatistikler doğrultusunda her ay yapılan öğretmenler 

toplantısı.



OKULUMUZ ARGE BİRİMİ VE 
ÇALIŞMALARI

 Velilerimizin talebi ve imzalı beyanları üzerine okul-aile 
işbirliği komisyonunun onayı ve bütçesi ile bir eğitim-
öğretim yılı çerisinde müfredata uygun işlenen konular 
dahilinde 11 deneme sınavı yapılmaktadır.

 Bu denemeler için okulumuzda bir ARGE birimi 
oluşturulmuştur. Okulumuz memuru Mahmut DALKILIÇ 
denemeleri aynı gün okuyup velilerin görmesi için 
internet ortamına yüklemektedir. Aynı zamanda 
öğretmenlerimiz de bu sonuçları görebilmektedir. 



OKULUMUZ ARGE BİRİMİ VE 
ÇALIŞMALARI

 Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmenimiz Buket 
GÖKBULUT sonuçların istatistiklerini oluşturmaktadır. Her 
sınıfın, her öğrencinin tek tek her denemeden sonra başarı 
ortalamalarını belirleyip tablolarla, yüzdelik değerlerle, 
sayısal verilerle sunumunu hazırlamaktadır.

 Bu sayede öğrenci başarılarının takibi, eksiklerinin 
belirlenmesi, gereken önlem ve tedbirlerin alınması, 
öğretmenlerin her ay yapılan toplantılarda bilgilendirilmesi, 
velilerin bilgilendirilmesi ve okul genel başarısının artırılması 
sağlanmaktadır.

 Çalışma sonucunda istatistiksel verilere göre son 100’de kalan 
öğrencilerimize hafta sonu telafi kursları açılmaktadır.

 Her dönem sonunda da öğretmenlerin performansları yüzde 
olarak değerlendirilmekte ve dönemler arası değişimler takip 
edilmektedir.



2016-2017 TEOG İSTATİSTİKLERİ

TAM DOĞRU YAPAN SAYISI

SINIF Türkçe Matematik Fen ve Tekn. İnkılap Din Kült. İngilizce TOPLAM

TEOG1 TEOG2 TEOG1 TEOG2 TEOG1 TEOG2 TEOG1 TEOG2 TEOG1 TEOG2 TEOG1 TEOG2 TEOG1 TEOG2

8A (34) 2 25 10 21 21 19 13 19 9 17 14 24 1 8

8B (33) 3 22 7 13 21 17 16 21 10 13 13 15 0 4

8C (34) 4 18 7 15 16 11 12 15 10 13 5 15 1 5

8D (36) 1 18 1 12 17 9 11 11 7 12 5 9 0 2

8E (36) 0 11 0 3 6 2 2 6 7 7 1 5 0 0

8F (31) 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0

8G (35) 0 4 0 0 4 4 4 2 1 1 1 1 0 0

8H (35) 0 4 0 0 3 0 0 2 0 2 1 1 0 0

8I (32) 0 2 0 0 3 0 0 2 1 2 0 1 0 0

8K (34) 5 26 17 24 29 18 14 25 8 18 13 25 1 11

OKUL 15 131 42 88 122 80 72 103 53 86 53 96 3 30

TEOG DERS ORTALAMALARI

SINIF Türkçe Matematik Fen ve Tekn. İnkılap Din Kült. İngilizce TOPLAM PUAN

TEOG1 TEOG2 TEOG1 TEOG2 TEOG1 TEOG2 TEOG1 TEOG2 TEOG1 TEOG2 TEOG1 TEOG2 TEOG1 TEOG2 TEOG1 TEOG2

8A (34) 17,24 19,65 18,41 18,82 19,47 19,35 18,85 19,18 18,71 19,27 18,41 19,29 111,09 115,00 646,36 682,09

8B (33) 16,91 19,11 17,67 18,00 18,91 18,68 18,64 18,82 18,39 19,13 17,61 18,63 108,12 109,66 628,47 645,78

8C (34) 16,50 19,26 17,32 17,65 18,38 18,35 17,74 18,91 18,76 19,00 17,26 17,97 105,97 111,15 618,13 647,16

8D (36) 15,39 18,36 16,22 17,19 18,11 17,64 17,44 18,36 17,81 19,03 15,47 15,08 100,44 105,67 583,98 617,79

8E (36) 13,83 17,45 14,92 14,94 16,78 15,52 15,17 16,67 17,33 17,97 14,19 15,00 92,22 96,55 535,69 571,77

8F (31) 11,13 13,00 7,71 9,63 12,35 10,63 10,55 13,34 13,84 14,97 8,90 10,53 64,48 71,44 399,55 435,12

8G (35) 10,80 14,06 9,97 11,71 13,89 13,58 12,51 13,97 13,94 16,03 9,97 10,52 71,09 78,26 425,22 458,89

8H (35) 11,03 14,17 9,29 9,63 13,51 12,09 11,71 13,44 14,20 15,73 10,83 11,35 70,57 74,46 415,00 441,67

8I (32) 11,03 13,78 9,94 10,84 14,03 11,63 11,84 13,94 13,88 16,09 10,44 10,63 71,16 76,91 425,83 460,05

8K (34) 17,65 19,59 18,53 19,06 19,76 19,26 18,94 19,68 18,88 19,26 18,53 19,44 112,29 116,29 654,25 677,47

OKUL 14,15 16,84 14,00 14,75 16,52 15,67 15,34 16,63 16,57 17,65 14,16 14,84 90,74 95,54 533,248 565,778







SENE BAŞI 
TESLİM 
NOTU

89.65
85,28

75,65
79,22

77,12
72,40



SINIF TÜRKÇE MATEMATİK FEN İNKILAP DİN İNGİLİZCE

TÜRKİYE 54,56 48,61 68,41 61,38 69,08 54,51

KIRŞEHİR 61,76 58,68 76,26 69,83 76,24 61,46

7.SINIFLAR 85,45 79,65 83,80 85,45 91,65 76,20

KIRŞEHİR’E 
GÖRE

23,69 
fazla

20,97 
fazla

7,54 
fazla

15,62 
fazla

15,41 
fazla

14,74 
fazla

TÜRKİYE’YE 
GÖRE

30,89 
fazla

31,04 
fazla

15,39 
fazla

24,07 
fazla

22,57 
fazla

21,69 
fazla

2017 DERS BAZINDA TEOG PUANLARI



“HER TEOG SONRASI ANALİZ VE RAPORU”
 Her TEOG sonrası zümre öğretmenlerimiz tarafından 

okul başarı analizi yapılmakta ARGE birimimizce okul 
başarı raporu hazırlanmaktadır. 

 TEOG sınavlarından sonra her dersin zümre 
öğretmenleri aynı gün okulumuza gelip cevap anahtarı 
çıkarmakta, öğrencilerimizin kitapçıklarını kontrol edip 
sınav sonucunun analizini yapmaktadırlar.

 ARGE birimimiz ise çıkan sonuçları öğretmenlerimizden 
alıp okul başarı raporunu hazırlamaktadırlar.

 Resmi sonuçlar açıklandığında yapılan analiz ve 
sonuçların tamamen aynı olduğu görülmektedir.











“AĞIR ÇANTAYA SON”
 Öğrencilerimiz ders kitap, araç ve gereçlerini her gün 

çantalarına doldurup çantanın ağırlığından dolayı sıkıntı 
yaşamaktaydılar.

 Bu duruma çözüm getirmek amacıyla tüm sınıflarımızda 
her öğrencimize teker teker standart dolap yapt ırılmış, 
anahtarları kendilerine sınıf öğretmenleri tarafından teslim 
edilmiştir.

 Ayrıca yine her sınıfımıza 4 adet etkinlik panosu 
yaptırılmıştır. Güncel tutulması ve işlenmesi için periyodik 
olarak kontrol edilmektedir.

 Yine her sınıfımıza standart olarak aynı renkte perde 
yaptırılmış, tahtanın daha net görülmesi sağlanmıştır.



“HABERİN VAR MI?” PROJESİ
 Bu proje kapsamında okulumuzun girişine A ve C 

girişlerine olmak üzere iki tane dev ekran yerleştirilip 
hazırlanan sunum, duyuru, belirli gün ve haftalarla ilgili 
içerikler, değerler eğitimi ile ilgili içerikler, atasözleri, 
deyimler, deyişler, güzel sözler, k ıssadan hisse hikayeleri, 
örnek öğrenciler, okulumuzla ilgili fotoğraflar, 
başarılarımız, öğretmenlerimizin nöbet çizelgeleri ve diğer 
çizelgeler, veli görüşme saatleri gibi konular güncel olarak 
gösterilmektedir.

 Okulumuzun ön cephesinin yukarı kısmının tam ortasına 
denk gelecek şekilde poverlet (kayan ışıklı pano) 
yerleştirilmiştir.  Burada ise önemli mesajlar, kutlamalar, 
özlü sözler yansıtılmaktadır.



“OKULUM GÜVENLİ” PROJESİ
 Bu proje kapsamında okulumuz merdiven boşlukları 

filelerle güvenli hale getirilmiştir.
 Okulumuz sınıflarının tüm pencereleri, açılırken daha 

güvenli olması için sağlamlaştırılmıştır.







OKULUMUZDA AÇILAN KURSLAR, 
EGZERSİZ ÇALIŞMALARI

 Okulumuzda hafta içi her gün 15.20’den 17.00’ye kadar başvuran 
her öğrenciye ana dersler ve resim, müzik,spor gibi kurslar 
açılmaktadır.

 Cumartesi günü ise 09.00’dan 13.00’e kadar 8.sınıflara TEOG 
hazırlık kursları ve başarısını artırmak isteyen öğrencilerimize 
telafi kursları açılmaktadır.  

 Yine 8.sınıf öğrencilerimize TEOG sınavı için yaz kursları 
açılmaktadır.

 Okulumuzda futbol, basketbol kız-erkek takımları, voleybol kız-
erkek takımları,  futsal, masa tenisi dallarında egzersiz çalışmaları 
yapılmaktadır. 

 Kurs müracaat tarihleri öğrencilere ilan edilmekte, sitede de 
velilerimize duyurulmaktadır. Kurslarımıza hafta içi, hafta sonu ve 
yazın da dâhil öğretmenlerimizin çoğunluğu özveriyle müracaat 
etmekte ve kurs planlarını hazırlayıp, okul müdürümüzün onayına 
sunup kurslarını vermekte, belirlenen hedeflere de ulaşılmaktadır.



YABANCI DİL (İNGİLİZCE) 
SINIFLARIMIZ

 Okulumuzda 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında 2 sınıf, 2016-
2017 Eğitim-Öğretim yılında 3 sınıf olmak üzere 5.sınıflarda 
yabancı dil (İngilizce) ağırlıklı sınıflar oluşturulmuştur.

 4.sınıf seviyesinde bir İngilizce sınavı yapılmakta, bu sınav uyum 
haftası içerisinde çocuğunun sınava girmesini isteyen velilerimizin 
imzalı izin dilekçeleriyle yapılmaktadır.

 Sınav soruları İngilizce zümre öğretmenlerimizden oluşan 
komisyonca belirlenmektedir.

 Sınav tarihi ve saati sitemizde duyurulmakta, velilerimize 1 ay 
öncesinden bildirilmektedir.

 Sınava giren öğrencilerimizin sınav kâğıtları yine İngilizce zümre 
öğretmenlerimizden oluşan komisyonca değerlendirilmekte, puan 
sıralaması yapılmaktadır.



YABANCI DİL (İNGİLİZCE) 
SINIFLARIMIZ

 İngilizce sınıflarımızda öğrencilerimiz Türkçe, Matematik, 
Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü derslerinden 20 
saat, seçmeli derslerden 4 saat, İngilizce dersinden ise 11 saat 
ders almaktadırlar. 

 İngilizce ders saatleri sırasında öğrenciler sadece İngilizce 
konuşmak zorundadırlar. İngilizce dersi iki farklı öğretmen 
tarafından verilmektedir. Biri müfredat konularını işlerken, 
diğeri farklı materyallerle konuşma-dinleme ağırlıklı ders 
işlemektedir.

 Yılsonunda ise İngilizce sınıflarımız öğrendikleriyle İngilizce 
programlar hazırlayıp okulumuz salonunda velilerine 
sergilemektedir. Örneğin; okulumuzda "Where İs My Home" 
projesi kapsamında dil sınıflarımız tarafından hazırlanan 
projeler sergilendi. Sadece İngilizce konuşularak hazırlanan 
tiyatro gösterileri sergilendi, şarkılar söylendi.









SOSYAL VE KÜLTÜREL 
FAALİYETLERİMİZ

 Okulumuz öğrencileri gerek okul bünyesinde, gerek il 
bünyesinde, gerekse Türkiye genelinde yapılan yarışmalara 
katılmakta ve en fazla il birinciliği olmak üzere başarılı 
olmaktadırlar.

 Öğrenci motivasyonunu sağlamak adına okul gezileri, ders 
kapsamında kültürel geziler, sergi, kitap fuarı, müze, ören 
yerleri gezileri, şehitlik, kamusal alan ziyaretleri, kahvaltılar, 
yemekler, piknikler, turnuvalar, etkinlikler düzenlenmektedir. 

 Okulumuzda bisiklet turu düzenlenmiştir. Bisikletini getiren 
öğretmen ve öğrencilerimiz tura katılmışlardır. Okulumuz 
için güzel bir etkinlik olmuştur.

 Örneğin; 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında Kayseri-Erciyes 
gezisi yapılmış, 120 kişi gezimize katılmıştır. Sonrasında 
Nevşehir-Kapadokya gezisi yapılmış 115 kişi katılmıştır.















SOSYAL VE KÜLTÜREL 
FAALİYETLERİMİZ

 Belirli gün ve haftalar layıkıyla kutlanmakta, sosyal kulüpler ve 
toplum hizmeti kapsamında çalışmalar yapılmaktadır. Örneğin; 18 
Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Programında okulumuz öğrenci 
ve personeline Çanakkale Savaşı sırasında askerlerin yediği buğday 
çorbası, üzüm hoşafı ve ekmek ikramı yapılmıştır.

 Yine kutlu doğum haftası  etkinlikleri içerisinde aşure ikramı 
yapılmıştır.

 Çeşitli çalışmalarda dereceye giren öğrencilerimiz okul bünyesinde 
de ödüllendirilmektedir.

 Yerel sanatçılarla, yazarlarla, çeşitli meslek guruplarından yetkin 
kişilerle söyleşi, konferans yapılmaktadır. Örneğin emekli 
öğretmen, Yazar Çerkez BOZDAĞ okulumuza gelerek 
öğrencilerimizle söyleşi yaptılar. Okulumuza davet ettiğimiz yazar 
Yahya TÜRKELİ gelerek öğrencilerimizle söyleşi yaptılar.























SOSYAL VE KÜLTÜREL 
FAALİYETLERİMİZ

 Öğretmenlerimizin ve okulumuz personellerinin 
motivasyonunu artırmak, kaynaşmalarını sağlamak adına 
öğretmenler günü, anneler günü, kadınlar günü, babalar 
günü gibi özel günlerde yemekli programlar hazırlanmakta, 
Ramazanda iftar yemeği verilmektedir.

 Yine öğretmenlerimizin ve personellerimizin düğünlerine, 
hasta ziyaretlerine, başsağlığına, bebek görmelere okul adına 
gidilmektedir.

 2015 yılında okulumuz öğretmenlerine Mustafa İŞLEK 
tarafından “Çözüm Odaklı Eğitim Koçluğu” semineri 
verilmiştir. Seminerde öğretmenlerimiz oldukça keyifli 
dakikalar geçirdiler ve seminer sonunda sertifikalarını almaya 
hak kazandılar.

 Okulumuzdan ayrılan öğretmenlerimize teşekkür plaketi 
verilerek öğretmenlerimiz onure edilmektedir.













REHBERLİK SERVİSİNİN 
ÇALIŞMALARI

 Rehber öğretmenlerimiz gerektiği ölçüde öğrencilerimizle 
ilgilenmekte ve onlara rehberlik etmektedir. Nakil öğrencilere 
ve sınıflara oryantasyon çalışmaları yapmaktadırlar.

 “Kahve Bahane”, “Örnek Sınıf” projeleri gibi projelerin takibini 
yapmakta, öğrencilerimizin sorunlarıyla yakından 
ilgilenmekte, velilerimizle sık sık görüşüp gerekli önlem ve 
tedbirleri almaktadırlar. 

 “Ergenlik Dönemi”, “TEOG Kaygısı”, “Sağlıklı Beslenme ve 
Sağlıklı Yaşam”, “Diyabet”, “Zararlı Alışkanlıklar”, “İnternet 
kullanımı”, “Temiz Çevre, Sağlıklı Yaşam”, “Teknoloji 
Kullanımı”, “Öfke Yönetimi”, “Zorbalık” gibi konularda 
velilerimize ve öğrencilerimize guruplar halinde toplantılar 
düzenleyip konferans vermektedirler.





REHBERLİK SERVİSİNİN 
ÇALIŞMALARI

 Rehber öğretmenlerimizin girişimleriyle gerçekleştirilen 
geleneksel makarna şenliğimiz için gelen makarna 
kamyoneti okulumuz öğrenci ve öğretmenlerine 
makarna ikramında bulunmaktadırlar.

 5. sınıf öğrencilerimize OPET sosyal sorumluluk projesi 
kapsamında "Hijyen ve Temiz Tuvalet" konulu çalışma 
gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonrasında öğrencilerimize 
hediyeler dağıtılmıştır.

 Okulun dezavantajlı grubunu ve risk haritasını 
belirleme, öğrenci tanıma fişleri, başarısızlık nedenleri 
anketi, okul değerlendirme anketleri yapmakta, ortaya 
çıkan sonuçları öğretmenlerle görüşüp gerekenin 
yapılmasını sağlamaktadırlar.





REHBERLİK SERVİSİNİN 
ÇALIŞMALARI

 8.sınıf öğrencilerimizin TEOG kaygılarını gidermek amacıyla 
“Yerim Seni TEOG”, “Kaygı Balonu” gibi motivasyonu artırıcı 
etkinlikler yapmaktadırlar.

 2016-2017 Türkiye şampiyonu 3 öğrencimiz rehber 
öğretmenlerimizin planlamasıyla 7.sınıf öğrencilerimize iki gurup 
halinde çalışma yöntemlerini anlatıp tavsiyelerde bulundular. 

 8.sınıf öğrenci velilerimize guruplar halinde her sene “Ergenlik 
Dönemi”, “TEOG Sınavı” seminerleri rehber öğretmenlerimiz 
tarafından verilmektedir.

 8.sınıf öğrencilerinin okul tanıtım gezileri ve ortaöğretim 
okullarından gelen rehber öğretmenlerle söyleşi ile liseleri 
tanımaları amaçlandı.

 Ayrıca rehber öğretmenlerimiz öğrencilerimize hem sene içerisinde 
hem de tatillerde ders  programları hazırlayıp vermektedirler.









BAŞARILARIMIZ

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAKİ BAŞARILARIMIZ:

 Okulumuz 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında yapılan TEOG 
sınavında 20 öğrenci Kırşehir Fen Lisesi’ne, 3 öğrenci Kaman 
Fen Lisesi’ne, 3 öğrenci ise farklı illerdeki fen liselerine olmak 
üzere toplam 26 öğrenci fen lisesine, 29 öğrenci Ahi Evran
Anadolu Lisesi’ne, 37 öğrenci ise Hacı Fatma Erdemir Anadolu 
Lisesi’ne yerleştirerek ilimizin TEOG sınavındaki başarısına en 
fazla katkıda bulunan okullardan biri olma gururunu 
yaşatmıştır.

 2015’de Türkiye çapında düzenlenen AB kapsamındaki slogan 
yarışmasında okulumuz Türkiye 1.si seçilmiştir.



BAŞARILARIMIZ
2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAKİ BAŞARILARIMIZ:
 Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle düzenlenen resim ve 

slogan yarışmalarında öğrencilerimiz 1.,2. ve 3. oldular.
 Trafik haftası düzenlenen kompozisyon yarışmasında 

öğrencimiz il 3.sü olmuştur.
 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının düzenlediği resim 

yarışmasında öğrencimiz il 2. si olmuştur.
 Okulumuz TUBİTAK 4006 Bilim Fuarına 92 Proje ile katılmıştır.
 Sportif etkinlikler kapsamında 8.sınıf öğrencimiz Sultan 

ÖZDEMİR karatede Türkiye Şampiyonu oldu. 
 Okulumuz öğrencisi olan Sıla ÖZTÜRK Milli takım alt yapısına 

davet edildi. 11 il birinciliğimiz, 7 il ikinciliğimiz olmuştur.



BAŞARILARIMIZ
2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAKİ BAŞARILARIMIZ:
 TEOG 1 ve TEOG 2 de 3 öğrencimiz tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam 

puan almış ve Türkiye şampiyonu olmuştur. TEOG 2 de 30 öğrencimiz soruların 
hepsini doğru yaparak Fen Lisesi’ne en çok öğrenci gönderen okul unvanını elinde 
tutmayı başarmıştır.

 Okulumuz “Beyaz Bayrak” ve “Beslenme Dostu” sertifikalarına sahiptir.
 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında Bilim Sanat Merkezi’nin düzenlemiş olduğu 

“Kırşehir ve Vatan Sevgisi” isimli yarışmada okulumuz il birinciliğine layık 
görüşmüştür.

 2017 yılı Kutlu Doğum Haftası kutlama programında düzenlenen yarışmalarda 
başarı elde eden öğrencilerimiz:
 Ortaokullar arası hadis ezberleme yarışmasında MERVE ATALAY 2. olmuştur.
 Ortaokullar arası kompozisyon yazma yarışmasında MERVE ATALAY 2. 

olmuştur.
 2017 yılı Kutlu Doğum Haftası Ödüllü İbadet Rehberi- İslam İlmihali sınavında;

 5C sınıfı öğrencilerimizden MEHMET KAYABAŞI Gremse Altın,
 6I sınıfı öğrencilerimizden NESLİHAN ŞEVVAL ERDEM Gremse Altın,
 6I sınıfı öğrencilerimizden ŞEVVAL DÖNMEZ Küçük Çeyrek Altın,
 6I sınıfı öğrencilerimizden CABBAR AKÇA Küçük Çeyrek Altın ile 

ödüllendirilmişlerdir.





BAŞARILARIMIZ
2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAKİ BAŞARILARIMIZ:

 Kırşehir Kolejince düzenlenen Yüzüne Güzel Kur´an Okuma 
yarışmasında öğrencimiz il 3.sü olmuştur.

 İl genelinde yapılan "15 Temmuz Vatan Savunması" konulu ve 
"Çanakkale Şehitleri ve Zaferi" konulu resim yarışmalarının 
her ikisinde de öğrencimiz 1.si olmuştur.

 İlimizde yapılan satranç müsabakalarında okulumuz kız 
öğrencilerde derecelere girerek kupa alırken erkek 
öğrencilerde il 1.si olmuştur.

 Sportif etkinlikler kapsamında okulumuzda 25 daldan 17 
branşta okul takımı kurulmuş, ilde spor alanında da en 
başarılı okul unvanını kazanmıştır. Güreşte Türkiye 
şampiyonluğumuz, 17 il birinciliğimiz, 2 il ikinciliğimiz 
olmuştur.













YAPTIKLARIMIZ 
YAPACAKLARIMIZIN 

TEMİNATIDIR.



GELECEK PROJELERİMİZ
 Mevcut projelerimize devam etmekle birlikte yeni projelerimizi de şimdiden 

planladık.
 Her öğretmene derslerine girecekleri sınıfların mevcut sınıf başarı ortalaması ve 

tek tek öğrenci başarı ortalaması istatistikleri verilecek ve öğretmenlerden bu 
ortalamaların yükseltilmesi yönünde performans beklenecektir. ARGE birimimiz 
bu istatistiklerin güncellemelerini yapıp başarı ortalamalarının hangi aşamada 
olduğunu görmemizi sağlayacaklardır. 

 Okulumuz iç duvarlarına yapılan toplum hizmeti projesi gibi dış duvarlarının, 
bahçe kapılarının, banklarının ve kamelyasının görsel içeriklerle bezenmesi projesi 
planlanmaktadır.

 Yabancı dil ağırlıklı sınıflarımızsın sayısı dörde çıkarılacaktır.
 “Ayın En Çok Kitap Okuyanı” Projesi: ile 1 ay boyunca hangi öğrenci en çok kitabı 

okuduysa Türkçe öğretmenlerimiz tarafından belirlenip okul idaresi tarafından 
ödüllendirilecektir. Öğretmenlerimiz bunun çetelesini tutarken okudukları 
kitaplar hakkında da çocuklara sorular yöneltecek, kitabı anlayarak okuyup 
okumadıklarını tespit edeceklerdir. Ayrıca öğrenciler bitirdikleri kitapları 
birbirleriyle takas edip farklı kitaplar okuyabilecekler.



BAŞARININ 
SEVGİYLE 

BULUŞTUĞU 
OKUL!!!!



CACABEY ORTAOKULU

BİZİ SABIRLA 
DİNLEDİĞİNİZ 

İÇİN TEŞEKKÜR 
EDERİZ.
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