
HAYRİYE KIMÇAK ANADOLU LİSESİ
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 Başarıyı Geliştirme Ekibi: Okul olarak başarıyı arttırma 
yolları ve başarıya engel olan engellerin tespiti üzerine 
çalışan bir ekip kuruldu.

 Fiziki Yapıyı Geliştirme Ekibi: Okul fiziki yapısını 
eğitim öğretimi daha iyi hale getirebilmek adına fikirler 
sunan bir ekip kuruldu.

 Okul Kültürü Oluşturma Ekibi: Okulumuzda istendik 
kurum kültürü oluşturma adına neler yapılabileceği 
konusunda çalışan bir ekip kuruldu.

 Okul Aile İşbirliğini Geliştirme Ekibi: Okul ile aile 
arasındaki işbirliğini geliştirerek öğrenciyi okul dışında da 
tanınmasını, ailenin okuldan beklentilerini güncel tutmak 
adına çalışan bir ekip kuruldu.
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BAŞARI EKİP İŞİDİR



İLK İNTİBA ÖNEMLİDİR
 9. Sınıfa gelen öğrencilere daha hassas 

davranılarak hedefimiz olan “mutlu okul mutlu 
öğrenci” hedefli kurum kültürüne öğrenciyi de 
dahil etmeye çalıştık.

 9. sınıfa kayıt yaptıran her öğrenciyle rehberlik 
servisince ilk 15 gün içerisinde birebir 
görüşmeler sağlanarak ve sınıf rehber 
öğretmenlerince toplanan öğrenci tanıma fişleri 
yardımıyla riskli öğrencilerin tespiti sağlanarak 
bu öğrencilere yönelik önleme çalışmaları 
yapılmaktadır.
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 Kokteyl: 9. sınıf öğrenci 
velilerine yönelik okulun açıldığı 
ikinci hafta Pazartesi günü 
tanışma toplantısı ve kokteyli 
düzenlenmektedir.  Bu sayede 
öğrenci veli ve öğretmen 
arasındaki bağ 
güçlendirilmektedir.

 Bu toplantıda velilerin okuldan 
beklentileri tespit edilerek okulun 
sunacağı imkanlar velilere 
aktarılır.
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ÖĞRENCİLERİ TANIMA VE ÖNLEME ÇALIŞMALARI
 Her öğrenciye ulaşılıp genel ve bireysel sorunlar tespit 

edildikten sonra bazı önleme ve geliştirme çalışmaları 
yapılmaktadır.

1- Mentörlük uygulaması: Ders çalışamama sınıfa uyum 
akademik gerilik gibi sorunlar yaşayan öğrenciler belirlenip bu 
öğrencilerle öğrencinin seçtiği bir öğretmen birebir 
ilgilenmekte ve öğretmen idareye öğrencinin son durumuyla 
ilgili rapor sunmaktadır.

2- Kafes Sistemi:  Proje ödevlerini yapmayan evde ders 
çalışmadığı tespit edilen öğrenciler (taşımalı değillerse) 
velilerinin de izniyle okul bitiş saatinden sonra 1 saat daha 
okulda tutularak ödevlerini tamamlayarak ders çalışmaları 
sağlanmaktadır.

3- Telefon Toplama: Öğrencilerin dikkatlerinin dağılmaması, 
motivasyonlarının bozulmaması böylece daha verimli ders 
işleyebilmeleri amacıyla günün ilk dersinde telefonları 
toplanmakta ve son derste geri dağıtılmaktadır.
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ÖĞRENCİLERİ TANIMA VE ÖNLEME ÇALIŞMALARI

4- Temiz Sınıf: her gün son dersin son 5 dakikasında 
öğrenciler sıralarının alt gözlerini ve varsa yerlerdeki 
çöpleri toplayarak sınıflarını temiz tutmaktalar ve bu 
esnada sınıf başkanı toplatılan telefonları 
dağıtmaktadır.

5- Ev Ziyaretleri: Sorunlu olduğu tespit edilen 
öğrencilere yönelik ev ziyaretleri yapılmakta ve 
öğrenciyi ev ortamında gözlemleyip gerekirse veli 
bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır.

6- Ücretsiz Yemek: Maddi durumu iyi olmayan 
öğrencilerin okulda ücretsiz yemek yemesi 
sağlanmaktadır.
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ÖĞRENCİLERİ TANIMA VE ÖNLEME ÇALIŞMALARI

 7- Yedek Okul Kıyafeti: Okul 
kıyafeti yırtılan kirlenen ve o an 
kıyafet tedarik edemeyen veya 
farklı mazeretler üretmeye 
çalışan öğrenciler için okulda 
bulundurduğumuz farklı 
bedenlerdeki yedek 
kıyafetlerden öğrencinin 
faydalanması sağlanmaktadır. 
Bu sayede kıyafet bütünlüğü 
sağlanmıştır.
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BİRLİK RUHU OLUŞTURMA
 Öğrenci öğretmen ilişkisini güçlendirmek adına 

öğretmenlerin ve öğrencilerin kullanabileceği 
şark köşesi gibi ortak alanlar oluşturulmuştur.
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BİRLİK RUHU OLUŞTURMA
 Öğretmenler günü, dünya 

kadınlar günü, anneler günü gibi 
önemli günlerde öğretmenlerimiz 
unutulmamakta bu günler çeşitli 
etkinliklerle kutlanmaktadır.

 12. sınıf öğrencilerine YGS-LYS 
sınavlarından birkaç gün önce 
moral kahvaltısı verilmektedir.
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 Öğretmen toplantılarından önce 
öğretmenlere “Gündem Öneri 
Formu” dağıtılarak 
öğretmenlerin de toplantının 
akışına yön verebilmeleri ve 
toplantılara daha aktif 
katılımları sağlanmaktadır. 
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BİRLİK RUHU OLUŞTURMA



BİRLİK RUHU OLUŞTURMA
 Yıl sonunda öğretmenlerimize 

yönelik performans değerlendirme 
anketi uygulanarak öğretmenlerin 
kendilerini değerlendirmeleri 
sağlanmaktadır. Aynı zamanda da 
okulumuzun daha çok ses getiren, 
tercih edilen ve başarılı olan bir 
okul olması için neler yapılabilir? 
Siz bu konuda nasıl destek 
olabilirsiniz? Sorusuna yanıt 
istenmektedir. 
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BAŞARIYI DESTEKLEME
 Paket Kurslar: 9 ve 10. sınıf öğrencilerine 

sayısal, eşitağırlık ve dil alanlarından kendi ilgi 
ve yeteneğine yönelik kurs paket programlarını 
seçme imkanı sunulmaktadır.
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Sayısal Eşitağırlık Dil
Matematik
Fizik
Biyoloji

Matematik
T.D.E
Coğrafya

Matematik
Dil Anlatım
İngilizce



BAŞARIYI DESTEKLEME

 Seminerler: Alanında uzman 
kişiler davet edilerek veya okul 
rehber öğretmenlerimizce 
öğretmen ve öğrencilerimize 
yönelik eğitim ve seminerler 
düzenlenmektedir.
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BAŞARIYI DESTEKLEME

 Çalışma Alanları: 
Öğrencilerin boş derslerde ders 
aralarında veya okul saatleri 
dışında velisinin bilgisi dahilinde 
ders çalışabilecekleri kabin sistemli 
çalışma alanları oluşturulmuştur.

 Konferans salonumuz çok amaçlı 
salona dönüştürülmüştür.

14



BAŞARIYI DESTEKLEME
 SMS Uygulaması: Öğrencilerin okula 

devamının sağlanması ve veli okul işbirliğini 
geliştirme adına günün belirli saatlerinde 
yoklama fişleri idarece kontrol edilerek okula 
gelmeyen öğrencilerin velilerine anında 
bilgilendirme amaçlı sms gönderilmektedir. Bu 
uygulama günde en az iki defa yapılmaktadır.
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BAŞARIYI DESTEKLEME

 Mezuniyet: Her yıl mezun 
olacak öğrenciler adına bütün 
öğrencileri kapsayacak şekilde 
aktiviteler yapılmaktadır.
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SORUMLU ÖĞRENCİ
 Okulumuz öğrencilerine sorumluluk bilinci 

kazandırmak adına çeşitli uygulama ve projeler 
hazırlanmaktadır.

 Mayıs ayının sonunda okul öğrencilerinin isteği 
doğrultusunda sosyal aktivite ve sorumluluk 
projelerinin planı yapılmaktadır.
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SORUMLU ÖĞRENCİ
 Su Projesi:
Okulun belirli köşelerine günlük 150 su 

ve 5 tl bozuk para bırakılarak su 50 
kuruştur yazısı asılmıştır. İlk günler 
biriken para suyun maliyeti kadar 
bile olmasa daokulun bazı yerlerine 
asılan hadisler ve derslerde 
öğretmenler tarafından doğruluk, 
dürüstlük, hak ve adalet temalı 
konuların işlenmesiyle 20 günün 
sonunda suyun maliyeti kadar para 
birikmiş ve öğrencide istendik 
davranışlar gelişmiştir.
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SORUMLU ÖĞRENCİ
 Su projesinin devamında bütün okulun duvarları 

beyaza boyanmış ve okul girişine hiçbir korunağı 
bulunmayan akvaryum koyulmuştur. 
Öğrencilerin duvarları karalamadığı, akvaryuma 
hiçbir şekilde zarar vermediği gözlenmiştir.
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SORUMLU ÖĞRENCİ

 Aşure: Okulumuz öğrencileri 
ve velileri önderliğinde, Aşure 
Günü düzenlenmiştir. Aşure, 
hem öğrencilerimize hem de 
cuma namazı çıkışı Hz. Osman 
Camii cemaatine dağıtılmıştır.

 Kermes:  Öğrencilerimiz 
tarafından çeşitli zamanlarda 
geliri şehit yakınları, maddi 
durumu olmayan öğrenciler, 
yetim çocuklar gibi ihtiyaç 
alanlarına bağışlanmak üzere 
kermesler düzenlenmiştir.
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SORUMLU ÖĞRENCİ
 Kitap Pazarı: Öğrencilerin 

ve öğretmenlerin evlerinde 
bulunan ihtiyaç fazlası 
kitaplarla kitap pazarı 
kurulmuş ve geliri ihtiyaç 
sahibi çocuklara 
bağışlanmıştır. 
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SORUMLU ÖĞRENCİ
 19 Mayıs Atatürkü Anma, Kutlu Doğum 

Haftası, Şehitleri Anma gibi günlerde 
öğrenciler tarafından programlar 
hazırlanması sağlanarak öğrencilerin 
milli ve manevi duyguları canlı 
tutulmaya çalışılmıştır. 
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AKTİVİTE
 BAS-F kimya firması 

tarafından basılacak olan 
Anadolunun Kimyası Dergisi 
için öğrenciler tarafından 
gerçekleştirilen iki tane besin 
kimyası deneyi dergi içerisinde 
yayınlanmaya hak kazanmış ve 
istanbuldan profesyonel 
fotoğrafçılar gelerek çekimler 
yapmıştır, bu durum 
öğrencimizde özgüven 
oluşturmuştur. 23



AKTİVİTE
 Okulumuzda öğrencilerin özel yeteneklerini 

desteklemek ve motivasyonlarını canlı tutmak 
adına müzik odası kurulmuş ve piyano kursu, yan 
fülüt kursu, saz kursu açılmış ve okul korosu 
oluşturulmuştur.
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AKTİVİTE
 Okulumuzda 

öğrencilerimizi fiziki 
yönden desteklemek 
enerjilerini atabilecekleri 
alan oluşturmak adına 
spor salonu kurulmuştur. 
Futbol ve futsal gibi 
alanda öğrenciler 
desteklenmiş ve futsalda 
üst üste iki kez il 
şampiyonluğu 
kazanılmıştır. 25



AKTİVİTE

 Geziler: Her yıl 
düzenli olarak 
farklı illere öğrenci 
gezileri 
düzenlenmektedir.
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2017-2018 EĞİTİM YILI İÇİN 
TASARLADIĞIMIZ PROJELER

 * Hayriye Kımçak 4+ projesi: Halk
Eğitim Merkezi Bünyesinde ‘Tam yıl
Eğitim’ kapsamına alınan okulumuz,
mezun öğrencilerimiz için
Öğretmenlerimizce YGS ve LYS
yetiştirme kursları açacaktır.

 * Zamanı planlama projesi: Zamanı
verimli kullanma adına her öğrencimiz
için uygun formatta ajandalar
bastırılarak, öğrencinin 24 saat dilimi
içerisinde zamanı nasıl kullandığı ve nasıl
kullanması gerektiği planlanacaktır. 27



 Son sınıf öğrencilerinin ekiplere ayrılması.
 Ekip danışman öğretmen görevlendirmek. Danışman 

öğretmenler tarafından öğrencilerin takibinin yapılması
 Ekip danışman öğretmenlerin, sorumlu oldukları 

öğrencilerle toplanarak durum değerlendirmeleri 
yapmaları 

KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ…
28
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