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Açıklama [VanerKuzu1]: Bu alan, bir
ön kapak tasarımından sonraki sayfa olarak
da devam edebilir.
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Açıklama [VanerKuzu2]: Okul
Müdürünün sunuş yazısı.

Sunuş
Sunuş

Eğitimin amacı herkesin tam ve fırsat eşitliği içinde, bireylerin yaşam projelerini hayata geçirmesini zenginleştirecek
potansiyellerle donatımını sağlamak, onları girişimde bulunmaktan ve sorumluluk yüklenmekten kaçınmayan, eleştirel düşünme
becerilerine sahip aktif yurttaşlar olmaya yönlendirmek, insan hakları, demokrasi ve çevresel, kültürel ve estetik değerler
konusunda duyarlı olmalarını sağlamaktır.
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu doğrultusunda oluşturulan, stratejik plan hazırlama ile kalkınma
planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde
elde edilmesi ve kullanılması amaçlanmıştır. Özel Minik Panda Anaokulu Müdürlüğü ülke kaynaklarının en etkin ve verimli
kullanılması için stratejik yönetim anlayışıyla; kurum kültürü ve kimliğinin oluşturulmasını sağlarken yönetim ve organizasyon
anlamında kendini gerçekleştirirken kaynak kullanımı konusunda ekonomik, verimli, etkin ve etkili olacaktır. Okulumuz, eğitim ve
öğretimde bölgesinde saygın bir yer almış olup, bu yönde çalışmalarını tüm kadrosuyla daha da ileriye götürmeye kararlıdır. 20192023 Özel Minik Panda Anaokulu Müdürlüğü Stratejik Planına katkı sağlayan okulumuz çalışanları ve paydaşları ile okulumuz
Stratejik Plan Hazırlama Ekibine ve Stratejik Plan Üst Kuruluna teşekkür ederim.

ALİŞAN AKTAŞ
Okul Müdürü
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ALİŞAN AKTAŞ
Okul Müdürü
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Açıklama [VanerKuzu3]: Çalışma
bittikten sonra sayfa numaraları kontrol
edilmelidir.
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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.
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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

Alişan AKTAŞ

Okul müdürü

Sevtap GÜLTEK

Kurucu

Kübra Eldivan

Psikolog

Merve Kurubaş

Öğretmen

Nurbani Denktaş

Öğretmen

Özge Aydın

Öğretmen

Adı Soyadı

Açıklama [VanerKuzu4]: Aktif olarak
görevde bulunan Üst Kurul üyeleriyle,
görev değişikliği nedeniyle ayrılan üyelerin
isimleri birlikte verilmelidir.

Unvanı

Açıklama [VanerKuzu5]: Aktif olarak
görevde bulunan SP ekip üyeleriyle, görev
değişikliği nedeniyle ayrılan üyelerin
isimleri birlikte verilmelidir.
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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.
Açıklama [VanerKuzu6]: Bu bölümde
veli, öğrenci, öğretmen ve diğer paydaşlar
için önemli olan hususlar ile faaliyetlere
ilişkin kısa bilgilendirme yapılması
beklenmektedir.
Okulun kısa geçmişi, alınan ödüller,
başarılar, başarılı ve farklı uygulamalara yer
verebileceğiniz tanıtım bölümünün birkaç
sayfadan fazla olmamasına dikkat
edilmelidir.

Okulun Kısa Tanıtımı
Okulumuz 2011 yılında kendiside bir eğitimci olan Sevtap GÜLTEK tarafından kurulmuştur.
Minik Panda Anaokulunu’nun esas amacı ; Kendine güvenen, birey olarak haklarını bilen , özgür ve yaratıcı düşünebilen ,
sorgulayan, doğayı ve hayatı seven, aynı zamanda doğaya ve çevresine duyarlı, paylaşmayı bilen , farklılıklara karşı saygılı ve
anlayışlı, kendi kültürünü bilen ve kültürel değerlerine bağlı, vatanını , milletini seven ve Atatürk sevgisiyle dolu, Atatürk
ilkelerine bağlı, sağlıklı, mutlu, barışa inanan,dürüst, sevgi dolu bireyler yetiştirmektir.
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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:
Adres:

İlçesi:
Atakent mah. Soyak olympiakent
sitesi.231 sk. No:1 Küçükçekmece/İST

Coğrafi Konum (link):

https://goo.gl/maps/JBc2eFoth23i3sR

Telefon Numarası: 0212-697-29-30

Faks Numarası:

0212-697-30-31

e- Posta Adresi:

pandaanaokulu@gmail.com

Web sayfası adresi:

https://www.minikpanda.com.tr/

Kurum Kodu:

99949736

Öğretim Şekli:

(Tam Gün)

Okulun Hizmete Giriş Tarihi : 2011

Öğrenci Sayısı:

Kız

25

Erkek

22

Toplam

47

Toplam Çalışan Sayısı

Açıklama [VanerKuzu8]: Alttaki
tablodan alınacaktır.

Kadın
Öğretmen
Sayısı

Erkek

0

Toplam

Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı

:12

Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı

:12

Öğrenci Başına Düşen Toplam Gider Miktarı

Açıklama [VanerKuzu7]: Coğrafi
konum linki oluşturulduktan sonra kısaltma
uygulaması ile kısaltılmış link verilecektir.
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Şube Başına Düşen Öğrenci Sayısı
Şube Başına 30’dan Fazla Öğrencisi Olan Şube
Sayısı

:12
:0

Öğretmenlerin Kurumdaki Ortalama Görev Süresi 8

Açıklama [VanerKuzu9]: 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.
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Çalışan Bilgileri
Okulumuzun çalışanlarına ilişkin bilgiler altta yer alan tabloda belirtilmiştir.
Çalışan Bilgileri Tablosu
Unvan*

Erkek

Kadın

Toplam

Okul Müdürü ve Müdür Yardımcısı

1

0

1

Okul Öncesi Öğretmeni

0

5

5

Sınıf Öğretmeni

0

Branş Öğretmeni

0

Rehber Öğretmen

0

1

1

İdari Personel

0

1

1

Yardımcı Personel

0

3

3

Güvenlik Personeli

0

0

0

10

10

Toplam Çalışan Sayıları 1

Açıklama [VanerKuzu10]: Kadrolu,
geçici görevlendirme, ücretli ya da
sözleşmeli tüm çalışanlar dâhil edilecektir

Okulumuz Bina ve Alanları
Okulumuzun binası ile açık ve kapalı alanlarına ilişkin temel bilgiler altta yer almaktadır.
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Okul Yerleşkesine İlişkin Bilgiler
Okul Bölümleri

Özel Alanlar

Var

Yok

Okul Kat Sayısı

3

Çok Amaçlı Salon

X

Derslik Sayısı

5

Çok Amaçlı Saha

X

Derslik Alanları (m2)

25

Kütüphane

X

Kullanılan Derslik Sayısı

4

Fen Laboratuvarı

X

Şube Sayısı

4

Bilgisayar Laboratuvarı

X

İdari Odaların Alanı (m2)

20

İş Atölyesi

X

Beceri Atölyesi

X

Pansiyon

X

Öğretmenler Odası (m2)
Okul Oturum Alanı (m2)

190

Okul Bahçesi (Açık Alan)(m2)

200

Okul Kapalı Alan (m2)

390

Sanatsal, bilimsel ve sportif
amaçlı toplam alan (m2)

Açıklama [VanerKuzu11]: Kayıtlı veri
ya da plan yoksa okul bölümleri ile ilgili
bilgiler okul tarafından hesaplanarak
girilecektir.

80

Kantin (m2)
Tuvalet Sayısı

4

Diğer (………….)

Sınıf ve Öğrenci Bilgileri
Okulumuzda yer alan sınıfların öğrenci sayıları alttaki tabloda verilmiştir.
SINIFI
3 Yaş A

Kız
7

Erkek
11

Toplam

SINIFI

Kız

Erkek

Açıklama [VanerKuzu12]: Tabloya
sınıf sayısına göre istenildiği kadar satır
eklenebilir.

Toplam

18
10

şubesi
4 Yaş A

9

3

12

6

4

10

3

4

7

22

25

47

şubesi
4 Yaş B
şubesi
5 Yaş A
şubesi

Donanım ve Teknolojik Kaynaklarımız
Teknolojik kaynaklar başta olmak üzere okulumuzda bulunan çalışır durumdaki donanım malzemesine ilişkin bilgiye alttaki
tabloda yer verilmiştir.
Teknolojik Kaynaklar Tablosu
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Akıllı Tahta Sayısı

0

TV Sayısı

1

Masaüstü Bilgisayar Sayısı

1

Yazıcı Sayısı

1

Taşınabilir Bilgisayar Sayısı

1

Fotokopi Makinesi Sayısı

1

Projeksiyon Sayısı

1

İnternet Bağlantı Hızı

14.0 mbps

Gelir ve Gider Bilgisi
Okulumuzun genel bütçe ödenekleri, okul aile birliği gelirleri ve diğer katkılar da dâhil olmak üzere gelir ve giderlerine
ilişkin son iki yıl gerçekleşme bilgileri alttaki tabloda verilmiştir.
Yıllar

Gelir Miktarı

Gider Miktarı

2017
2018

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.
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OKUL
MÜDÜRÜ

ÖĞRETMEN
KURULLARI

ZÜMRE VE
KURULLAR

OKUL AİLE
BİRLİĞİ
BAŞKANI

OKUL
MÜDÜR
YARDIMCISI

OKUL
MÜDÜR
YARDIMCISI

Paydaş anketlerine ilişkin ortaya çıkan temel sonuçlara altta yer verilmiştir:

Açıklama [VanerKuzu13]: Bu
bölümde SP hazırlık döneminde okul
tarafından yapılan öğrenci, veli ve
öğretmen anketlerine ilişkin sonuçlara yer
verilecektir.

Öğretmen Anketi Sonuçları:
-Öğretmenler arası işbirliği, uyum.
-Okul Güvenliği.
-Temizlik konusundaki özen.
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-Huzurlu çalışma ortamı.
-Planlı ve düzenli çalışmalar.

Veli Anketi Sonuçları:
-Öğünlerin besleyici olması
-Okulun temiz ve bakımlı olması
-Hijyen konusunda personelin gereken hassasiyeti göstermesi.
-Güvenlik
-Okul personelinin güler yüzlü ve çözüm odaklı olması
-Milli-Manevi değerlere etkinliklerde yer verilmesi-

---

Okulda öğrencilere yönelik rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri yapılması
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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.

Açıklama [VanerKuzu14]: İç ve dış
faktörlerin değerlendirmesi yapılırken
okula ilişkin çeşitli etkiler (öğrenci, çalışan
vb) bilgi edinilmesi ve gözden kaçan alan
olmaması için verilmiştir. Her bir etkiyle
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.

İç Faktörler
Güçlü Yönler
Öğrenciler

-Okulun ağaçlarla çevrili geniş bir bahçeye sahip olması

Çalışanlar

-Tecrübeli ve istekli öğretim kadrosunun olması

Veliler

Yeniliğe ve iletişime açık veli profilinin olması

Açıklama [VanerKuzu15]: Okul
müdürlüğü çatısı altında değerlendirilen
algı ve olgular iç (güçlü-zayıf) faktörleri
belirtmektedir. Beşeri, mali ve teknolojik
kaynaklar ile Kurumsal Yapı ve Kurum
Kültürü alanlarının iç faktör
değerlendirmesinde kullanılması
beklenmektedir. Bu 5 alanın güçlü ve zayıf
yönlerle ilgili ifadelerde dikkate alınması
gerekir.

Bina ve Yerleşke
Donanım

Teknolojik açıdan gelişmiş ve yeterli donanıma sahip olması

Bütçe

Mali imkânlarının yeterli olması

Yönetim Süreçleri
İletişim Süreçleri
vb

Açıklama [VanerKuzu16]: Güçlü
yönlerle ilgili tabloda verilenler
bilgilendirme amaçlı örnek ifadelerdir. Bu
ifadeler daha da zenginleştirilerek ya da
ekleme ve çıkarmalar yapılarak okulun
durumuna uygun hale getirilebilir.

Örnek:
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Öğrenciler

Çalışanlar

1. Öğrenci sayısının sınıflarda dengeli dağılımı

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

Bina ve Yerleşke

1. Veli iletişiminin güçlü olması

1. Konum olarak merkezi bir yerleşim yerinde olması
2. Okul fiziki yapısının iyi durumda olması
3. Sınıflardaki öğrenme merkezlerinin okul öncesi eğitim programına göre oluşturulmuş olması
4. Okula ulaşımın kolay olması
5. Okula yakın bir hastanenin bulunması
6. Okul bahçesinin dış mekan etkinlikleri için uygun olması

Donanım

1. ADSL bağlantısının olması
2. Güvenlik kameralarının olması

Bütçe

1. Okul bütçesinin var olması ve bütçenin veli katkılarıyla oluşması

Yönetim Süreçleri

1. Şeffaf, paylaşımcı, değişime açık bir yönetim anlayışının bulunması
2. Yeniliklerin okul yönetimi ve öğretmenler tarafından takip edilerek uygulanması
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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. Üniversite ile işbirliğinde olunması

Diğer

1. Temizlik ve hijyene dikkat edilmesi
2. Okulumuzun güçlü bir bilgi birikimine ve deneyime sahip olması

Zayıf Yönler
Öğrenciler
Çalışanlar

Hizmet içi eğitim seminerlerine katılımın az olması

Veliler

-Velilerin alınacak kararlara katılımının istenilen düzeyde olmaması

Bina ve Yerleşke
Donanım
Bütçe
Yönetim Süreçleri
İletişim Süreçleri
vb
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Örnek:
Öğrenciler

Açıklama [VanerKuzu17]: Zayıf
yönlerle ilgili tabloda verilenler
bilgilendirme amaçlı örnek ifadelerdir. Bu
ifadeler daha da zenginleştirilerek ya da
ekleme ve çıkarmalar yapılarak okulun
durumuna uygun hale getirilebilir.

1. Teknolojik aletlere bağımlılığın artışı

Çalışanlar

Veliler

1. Çevrenin ve ailelerin okuldan yüksek beklentileri

Bina ve Yerleşke

Okulumuz Bina ve Yerleşke olarak Anaokuluna son derece uygundur

Donanım

6. Destek eğitim odalarının olmaması
Bütçe
Yönetim Süreçleri

1. Personel verimliliğinin arttırılması

Diğer
Açıklama [VanerKuzu18]: Okul
müdürlüğü kapsamı alanı dışında kalan
faktörler dış faktörler (fırsat-tehdit) olarak
değerlendirilmiştir. İlçe millî eğitim
müdürlüğünden başlamak üzere tüm
Bakanlık örgütü, diğer kurum kuruluşlar,
veliler, hayırseverler dış faktör ayrımında
sayılabilecek temel gruplar niteliğindedir.
Fırsat ve Tehdit ifadeleri belirlenirken
PESTLE analizine ilişkin başlıklardan
faydalanılır.

Dış Faktörler
Fırsatlar
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Politik
Ekonomik
Sosyolojik
Teknolojik
Mevzuat-Yasal
Ekolojik

Örnek:

Politik

Açıklama [VanerKuzu19]: Fırsatlarla
ilgili tabloda verilenler bilgilendirme amaçlı
örnek ifadelerdir. Bu ifadeler daha da
zenginleştirilerek ya da ekleme ve
çıkarmalar yapılarak okulun durumuna
uygun hale getirilebilir.

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 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
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yönelik tema ve kazanımların bulunması

Tehditler
Politik
Ekonomik
Sosyolojik
Teknolojik
Mevzuat-Yasal
Ekolojik

Örnek:
Politik

Eğitim politikalarına ilişkin net bir uzlaşı olmaması

Ekonomik

Eğitim kaynaklarının kullanımının etkili ve etkin planlanamaması, diğer kurumlar ve sivil

Açıklama [VanerKuzu20]: Tehditlerle
ilgili tabloda verilenler bilgilendirme amaçlı
örnek ifadelerdir. Bu ifadeler daha da
zenginleştirilerek ya da ekleme ve
çıkarmalar yapılarak okulun durumuna
uygun hale getirilebilir. Tehditleri yazarken
kişi, kurum ve kuruluşları yerici, itham edici
ifadelerden kaçınılmalıdır.

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
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Mevzuat-Yasal

Değişen mevzuatı uyumlaştırmak için sürenin sınırlı oluşu

Ekolojik

Toplumun çevresel risk faktörleri konusunda kısmi duyarsızlığı, çevre farkındalığının azlığı

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.
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

Değerler Eğitimi

Bina ve Yerleşke

Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireyler

Sınıf Tekrarı

Donanım

Yabancı Öğrenciler
Hayat Boyu Öğrenme

İstihdam Edilebilirlik ve
Yönlendirme
Öğretim Yöntemleri

Açıklama [VanerKuzu21]: Tabloda
verilenler örnektir. Bu örnekler doğrudan
alınabilir, uygun olan başka ifadeler
yazılabilir.

Temizlik, Hijyen
İş Güvenliği, Okul Güvenliği

21

Okul Kontenjanı

Ders Araç Gereçleri

Taşıma ve servis

Paydaş Memnuniyeti
Ulusal ve Uluslar Arası
Yarışmalar, Projeler
Okul Dışı Öğrenme Ortamları
Sportif Faaliyetler

Gelişim ve sorun alanlarına ilişkin GZFT analizinden yola çıkılarak saptamalar yapılırken yukarıdaki tabloda yer alan ayrımda
belirtilen temel sorun alanlarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
Gelişim ve Sorun Alanlarımız

Açıklama [VanerKuzu22]: Gelişim ve
Sorun Alanları ile ilgili aşağıdaki tablolarda
verilenler örnek olarak oluşturulmuştur. Bu
alanlara uygun olan başka ifadeler
eklenebilir.

1. TEMA: EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM
1

Kayıt bölgesindeki öğrencilerin kayıt durumu

2

Devam devamsızlık

3

Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin uygun eğitime erişimi

4

Yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimi

5

Sınıf tekrarı ve eğitim öğretim süreçlerini tamamlama

6

Uyum çalışmalarının çeşitlendirilmesi
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2. TEMA: EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE
1

Öğrencilerin akademik başarı düzeylerinin geliştirilmesi

2

Öğrencilerin bireysel gelişimlerine yönelik faaliyetlerin arttırılması

3

Eğitim-öğretim sürecinde sanatsal, sportif ve kültürel faaliyet türlerinin çoğaltılması

4

Kurumsal aidiyet duygusunun geliştirilmesi

5

Eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı

6

Destekleme ve yetişme kursları

7

Öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimler

8

Eğitimi destekleyecek ve geliştirecek projeler geliştirme

9

Öğrenci, veli ve öğretmen memnuniyeti

3. TEMA: KURUMSAL KAPASİTE
1

İnsan kaynaklarının genel ve mesleki yetkinliklerinin hizmet içi eğitim yoluyla geliştirilmesi

2

Demokratik yönetim anlayışının geliştirilmesi

3

Okulun fiziki ve mali kaynaklarının gelişiminin sağlanması

4

İç ve dış paydaşlar arasında istenilen iletişimin azami ölçüde sağlanması
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5

Projelerin etkililiği ve proje çıktıların sürdürülebilirliğinin sağlanması

6

İş güvenliği ve sivil savunma bilincinin oluşturulması

7

Kültürel, sosyal ve sportif alanlar

24

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
Büyük düşünebilen ve bunu hayata geçirme çabasında olan, insanların mutluluğunu hedeflemiş, milli ve
manevi kültürünü evrensel değerler içinde koruyup geliştiren, bilgiyi etkili ve verimli kullanabilecek, dünya
çapında bireyler yetiştiren bir eğitim kurumu olmaktır.
VİZYONUMUZ
Her çocuk bireydir, birey olarak değerlidir ve birey olarak değerlendirilmelidir.
Eğitim bir anlık bir olay değil süreçtir ve bilimsel yöntemlerle yapılmalıdır.
Her farklılık bizler için zenginliktir. Tek tip öğrenme ve değerlendirme modelleri yerine çok yönlü öğrenme ve değerlendirme
modelleri kabul edilmelidir.
Hayat bir bütündür. Hiçbir parçası diğerinden ayrılamaz. Öyleyse okulun bir görevi de sadece programlar bazında birey
yetiştirme değil hayatın her alanına hitap eden eğitimdir.
Okul olarak olumsuzu değil olumluyu örgütlemek görevimizdir.
Doğal ortam içerisinde yaparak yaşayarak öğrenme ve yaratıcı eğitim okulumuzda uygulanır.
Eğitim hem evrensel hem de ulusal değerleri harmanlayan bir süreçtir. Tek başına ele alınmamalıdır.
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Açıklama [VanerKuzu23]: Okul türü
gereği okulunuza mevzuat ile verilmiş olan
temel göreve ilişkin uygun bir ifade
yazmanız beklenmektedir.
Misyon kurumun neden var olduğunu,
varoluş sebebini ifade eder. Misyon
ifadenizin hizmet alanınızı, hedef kitlenizi
ve hangi ihtiyacı karşıladığınızı bütünlük
içinde, kısa, öz ve net şekilde bildirmesi
gerekir.

Açıklama [VanerKuzu24]: Verimli ve
çok çalışılması durumunda beş yılın
sonunda ulaşılması mümkün olan ufka
ilişkin ifadenin yazılması beklenmektedir.
Misyondan farklı olarak vizyon ifadesinde
mevzuat yerine yönetimin ufku, kurumun
plan dönemi sonunda (gelecekte) nerede
olmak istediği, hangi hedefe ulaşmayı
tasarladığı vurgulanır. Vizyon ifadesi kısa,
öz ve net olmalıdır.

Açıklama [VanerKuzu25]: 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.

TEMEL DEĞERLERİMİZ
 Önce insan
 Karşılıklı güven ve dürüstlük
 Sevgi,Sabır, hoşgörü ve kararlılık
 Eğitimde kararlılık anlayışı
 Bireysel farkları dikkate almak
 Kendisi ve çevresi ile barışık olmak
 Yetkinlik, üretkenlik ve girişimcilik ruhuna sahip olmak
 Doğa ve çevreyi koruma bilinci
 Sürekli gelişim
 Sorumluluk duygusu ve kendine güven bilinci kazandırmak
 Milli ve manevi değerleri kazandırmak
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Açıklama [VanerKuzu26]: Amaç,
hedef, gösterge ve eylem kurgusu
yukarıdaki Gelişim ve Sorun Alanları
tablolarında verilenlere göre yapılmıştır.

BÖLÜM IV: AMAÇ, HEDEF VE EYLEMLER
TEMA I: EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM

Açıklama [VanerKuzu27]: Özel
ilkokullar bu Stratejik Amaç 1. ifadesini
“Öğrencilerimizin uyum ve devamsızlık
sorunlarını gideren, onlara katılım ve okulu
tamamlama imkânı sunan etkin bir eğitim
ve öğretime erişim süreci hâkim
kılınacaktır.” şeklinde alacaktır.

Stratejik Amaç 1: Kayıt bölgemizde yer alan bütün okul öncesi eğitim dönemindeki öğrencilerin okullaşma oranlarını artıran,
okula uyum ve devamsızlık sorunlarını gideren, onlara katılım ve tamamlama imkânı sunan etkin bir eğitim ve öğretime erişim
süreci hâkim kılınacaktır.

Açıklama [VanerKuzu28]: Her bir
amaç için en az 1, en fazla 3 hedef
belirlenebilir.

Stratejik Hedef 1.1: Kayıt bölgemizde yer alan okul öncesi eğitim dönemindeki öğrencilerin okullaşma oranları artırılacak, okula
uyum ve devamsızlık sorunları giderilecektir.

Açıklama [VanerKuzu29]: Özel
ilkokullar bu Stratejik Hedef 1.1 ifadesini
“Öğrencilerimizin uyum, devamsızlık,
katılım ve okulu tamamlama sorunları
giderilecektir.” şeklinde alacaktır.
Açıklama [VanerKuzu30]:
1) Bir Stratejik Hedef’le ilgili Performans
Göstergelerinin sayısı 5’ten fazla olamaz.
2) Bu Performans Göstergeleri listesindeki
gösterge ifadeleri gösterge yazmanızı
kolaylaştırmak içindir. Bu tabloda örnek
olarak verilen göstergelerin okulunuz için
en uygun olan 5 tanesini seçerek alınız.
3) Okullar toplamda 5’i geçmeyecek şekilde
kendi türleri için uygun buldukları başka
gösterge ifadeleri de yazabilirler.
4) Okul türleri, göstergeleri yanlarındaki
açıklamalara göre almalıdır.

Performans Göstergeleri

No

PERFORMANS GÖSTERGESİ

Mevcut

HEDEF

2018

2019

PG.1.1.1

Kayıt bölgesindeki öğrencilerden okula kayıt
yaptıranların oranı (%)

100

100

PG.1.1.1

Okulumuz için belirlenen kontenjan doluluk oranı (%)

50

50

PG.1.1.2

Bir eğitim ve öğretim döneminde özürlü ve özürsüz 20
gün ve üzeri devamsızlık yapan öğrenci oranı (%)

10

10

PG.1.1.3

Derslik başına düşen öğrenci sayısı

10

10

PG.1.1.4

Okulun engelli bireylerin kullanımına uygunluğu
(Evet: 1 - Hayır: 0) (Engelli rampası, engelli tuvaleti,
engelli asansörü/lift)

1

1

PG.1.1.5

Yabancı uyruklu öğrencilerin devam oranı (%)

2020
100

2021
100

2022
100

2023
100

100

100

100

100

5

5

5

5

15

15

15

15

1

1

1

1

Açıklama [VanerKuzu31]:
1) Yıllık hedef değerleri belirlenirken artış
beklenen gösterge hedeflerinin kümülatif
(birikimli) artış şeklinde olmasına dikkat
edilmelidir. Yıllık hedef değerleri sabit
olmamalıdır.
2) “20 gün ve üzeri devamsızlık yapan
öğrenci oranı” gibi azalma beklenen
hedefleri ifade eden gösterge hedefi
...
Açıklama [VanerKuzu32]: Resmi Okul
Öncesi Eğitim Kurumları bu göstergeyi
doğrudan almalıdır.
Açıklama [VanerKuzu33]: Özel Okul
Öncesi Eğitim Kurumları tarafından
alınmalıdır.
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Açıklama [VanerKuzu34]: 1) Eylem
ifadeleri Performans Göstergelerine uygun
olarak verilmiştir. PG listesindeki hangi 5
gösterge seçilecekse eylemler listesinden
de o göstergelere uygun eylem ifadeleri
seçilmelidir.
2) Her bir hedef için yapılacak çalışmalar,
eylemler tablosunda belirtilmiştir. Okullar,
uygun bulunması durumunda eylemleri
doğrudan alabilirler. Hedefin
gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde
eylem eklemeleri de yapılabilir. Eylemler
tespit edilirken söz konusu hedefte
yapılacak iyileştirme için gerekli olacak tüm
faaliyetlerden öncelikli olanları
belirlenmelidir.

Eylemler
No

Eylem İfadesi
Kayıt bölgesinde yer alan öğrencilerin tespiti için çalışmalar
yapılacaktır.
Erken çocukluk dönemindeki çocukların okula kayıtları ve
devamları için veli ziyaretleri yapılacaktır.
Velilerin aktif olarak katılacağı "Veli Etkinlik Günleri"
düzenlenecektir.
Devamsızlık yapan öğrencilerin tespiti ve erken uyarı sistemi
için çalışmalar yapılacaktır.
Devamsızlık yapan öğrencilerin velileri ile özel toplantı ve
görüşmeler yapılacaktır.
Okulun, engelli bireylerin kullanımına yönelik tuvalet, rampa,
asansör/lift vb. eksiklikleri tamamlanacaktır.
Toplumsal sorumluluk ve gönüllülük programlarına
öğrencilerin katılımı teşvik edilecektir.
Servis şoförleri, öğrenci ve velilere yönelik bilgilendirme
toplantıları yapılacaktır.

Eylem Sorumlusu

Eylem Tarihi

ALİŞAN AKTAŞ

Eğitim Öğretim Süresince

ALİŞAN AKTAŞ

Eğitim Öğretim Süresince

ALİŞAN AKTAŞ

Eğitim Öğretim Süresince

ALİŞAN AKTAŞ

Eğitim Öğretim Süresince

ALİŞAN AKTAŞ

Eğitim Öğretim Süresince

ALİŞAN AKTAŞ

Eğitim Öğretim Süresince

ALİŞAN AKTAŞ

Eğitim Öğretim Süresince

ALİŞAN AKTAŞ

Eğitim Öğretim Süresince

1.1.9

Devamsızlık yapan yabancı uyruklu öğrencilerin velileri
ALİŞAN AKTAŞ
ile görüşmeler yapılacaktır

Eğitim Öğretim Süresince

*…

…

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8

Açıklama [VanerKuzu35]: Eylemin
gerçekleştirilme sorumluluğunun okulda
kime verileceği, görevlilerin görev, yetki,
sorumluluk ve beceri alanları dikkate
alınarak belirlenmelidir. Bu görevliler
eylemin özelliğine göre okul müdürü, ilgili
müdür yardımcısı, rehberlik öğretmeni,
sınıf öğretmeni ya da zümre öğretmenleri
olabilir. “Eylem Sorumlusu” alanına kişi
isimleri yazılmamalıdır.
Açıklama [VanerKuzu36]: Eylemin
tarihi, eylemin gerçekleştirileceği zaman
dilimini belirtir. Bu zaman dilimi eylemin
özelliğine göre tüm eğitim öğretim
dönemini kapsayabileceği gibi daha sınırlı
ve özel bir zaman dilimini de kapsayabilir.
Örnek 1: 1. sınıfa yeni başlayan öğrencilerin
uyum programı – 01 Eylül-30 Eylül.
Örnek 2: Devamsızlık yapan öğrencilerin
tespiti için çalışmalar yapılacaktır – Eğitim
öğretim yılı boyunca.
Örnek 3: Eylem, yıl içinde farklı tarihleri
kapsıyorsa bu tarihler ayrı yazılmalıdır:
27.12.2019, 07.01.2020
Açıklama [VanerKuzu37]: Okul
türünün özelliklerine göre eylem ifadeleri
artırılabilir.
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Stratejik Hedef 1.2: Özel eğitime ve rehberliğe ihtiyaç duyan öğrencilerin akranlarından soyutlanmadan okula uyumları
desteklenerek kurumsal rehberlik mekanizması etkin bir şekilde işletilecektir.

Performans Göstergeleri
No
PG.1.2.1

PG.1.2.2

PG.1.2.3
PG.1.2.4
PG.1.2.5

PERFORMANS GÖSTERGESİ
Tanılamaya yönlendirilen öğrenci oranı (%)

Mevcut
2018

2019

%3

%5

2020

HEDEF
2021
2022

%1

%1

%1

%1

PG.1.2.2.1 Rehberlik servisinde öğrencilerle yapılan
görüşme sayısı

47

47

%100

%100

%100

%100

PG. 1.2.2.2 Rehberlik servisinde velilerle yapılan
görüşme sayısı

40

40

%100

%100

%100

%100

PG. 1.2.2.3 Rehberlik servisinde öğretmenlere
verilen müşavirlik hizmeti sayısı

7

5

%100

%100

%100

%100

%50

%50

%100

%100

%100

%100

yararlananların oranı (%)

%80

%80

%100

%100

%100

%100

Yabancı uyruklu öğrencilerden uyum eğitimi alanların oranı (%)

%75

%75

%100

%100

%100

%100

Rehberlik
servisi etkililik
göstergeleri

Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenci ve ailelerine yönelik yıl içinde
yapılan faaliyet oranı (%)
Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerden Destek Eğitim Odasından

Açıklama [VanerKuzu38]: Bu
gösterge listesindeki göstergelerin tamamı
eylem ifadeleriyle birlikte doğrudan
alınabilir.

2023
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Eylemler
No
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7

Eylem İfadesi

Eylem Sorumlusu

Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenci ve ailelerine yönelik
RAM’dan destek alınarak eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri KURUM PSİKOLOĞU
yapılacaktır.
Özel eğitime ihtiyaç duymayan öğrencilerin velilerine yönelik
"özel öğrencilere yaklaşımlar" konusunda bilinçlendirme KURUM PSİKOLOĞU
eğitimleri verilecektir.
Özel eğitimle ilgili velilere yönelik seminerler düzenlenecektir.
Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe konuşma becerilerinin
gelişimi için ilgili kuruluşlara yönlendirme yapılacaktır.
Yabancı uyruklu öğrencilerin ailelerine yönelik sosyal
faaliyetler düzenlenecektir.
Rehberlik servisinin çalışmaları hakkında öğrenci ve veliler
bilgilendirilecektir.
Öğretmenlerin rehberlik servisinden müşavirlik hizmeti alması
teşvik edilecektir.

Eylem Tarihi
Eğitim Öğretim Süresince
Eğitim Öğretim Süresince

KURUM PSİKOLOĞU

Eğitim Öğretim Süresince

KURUM PSİKOLOĞU

Eğitim Öğretim Süresince

KURUM PSİKOLOĞU

Eğitim Öğretim Süresince

KURUM PSİKOLOĞU

Eğitim Öğretim Süresince

KURUM PSİKOLOĞU

Eğitim Öğretim Süresince
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TEMA II: EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTENİN ARTIRILMASI
Stratejik Amaç 2: Çocukların bedensel, zihinsel, dilsel ve duygusal olarak çok boyutlu gelişimlerini desteklemek ve yaşam boyu
iyi olma hâline katkı sağlamak amacıyla eğitim ve öğretimin niteliği yükseltilecektir.
Stratejik Hedef 2.1: Çocukların çok yönlü gelişimi için okul öncesi kazanımları takip edilecek ve sosyal faaliyetlere etkin katılımı
artırılacaktır.
Performans Göstergeleri
No

Mevcut
2018

PERFORMANS GÖSTERGESİ
Okul dışı öğrenme ortamları kapsamında düzenlenen gezi/etkinlik
sayısı
PG.2.1.2.1 Değerler Eğitimi kapsamında düzenlenen
faaliyet sayısı
Değerler
eğitimi
PG 2.1.2.2 Değerler Eğitimi kapsamında düzenlenen
faaliyetlere katılan öğrenci oranı (%)

PG.2.1.1
PG.2.1.2

12

2019
12

2020
12

HEDEF
2021
2022
12

12

Açıklama [VanerKuzu39]: Bu
gösterge listesindeki göstergelerin tamamı
eylem ifadeleriyle birlikte doğrudan
alınabilir.

2023
12

8

8

8

8

8

8

%99

%99

%99

%99

%99

%99

PG.2.1.3.1 Sınıf Veli-Okul Aile Birliği, toplantı sayısı

4

4

4

4

4

4

PG.2.1.3.2 Sınıf Veli-Okul Aile Birliği toplantılarına
katılan veli oranı (%)

%60

%70

%100

%100

%100

%100

PG.2.1.3

Okul veli
işbirliği
toplantı
göstergeleri

PG.2.1.4

Sanatsal, bilimsel, kültürel ve sportif alanlarda en az bir faaliyete
katılan öğrenci oranı (%)

%100

%100

%100

%100

%100

%100

PG.2.1.5

Çocuğuna evde kitap okuyan veli oranı (%)

%90

%90

%100

%100

%100

%100

Eylemler
No
2.1.1
2.1.2

Eylem İfadesi

Eylem Sorumlusu

Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre ders materyallerinin
ALİŞAN AKTAŞ
geliştirilmesi ve kullanılması sağlanacaktır.
Veli-öğrenci-öğretmen işbirliğini güçlendirmek için sınıf veli
KURUM PSİKOLOĞU
toplantıları düzenlenecektir

Eylem Tarihi
Eğitim Öğretim Süresince
Eğitim Öğretim Süresince
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No
2.1.3
2.1.4
2.1.5

Eylem İfadesi
Değerler eğitimi alanında etkin çalışmalar yapılacaktır.

Eylem Sorumlusu
KURUM PSİKOLOĞU

Öğrencilerin okul dışı eğitim ortamlarından faydalanabilmeleri
için Belediye, STK vb kurum/kuruluşlar ile işbirliği
TÜM PAYDAŞLAR
yapılacaktır.
Öğrencilerin başarısını artırmak, bilimsel, sosyal, sportif ve
kültürel faaliyetlerini gerçekleştirmeleri için ilgili paydaşlarla
TÜM PAYDAŞLAR
işbirliği çalışmaları yapılacaktır.

Eylem Tarihi
Eğitim Öğretim Süresince
Eğitim Öğretim Süresince
Eğitim Öğretim Süresince

2.1.6

Velilerin evde çocuklarına kitap okumaları teşvik edilecektir.

TÜM PAYDAŞLAR

Eğitim Öğretim Süresince

2.1.7

Öğretmen ve öğrencilerin etkinlikleri için ihtiyaç duyulan
TÜM PAYDAŞLAR
alanların ve eğitim ortamlarının oluşturulması sağlanacaktır.

Eğitim Öğretim Süresince

TEMA III: KURUMSAL KAPASİTE
Stratejik Amaç 3: Okulumuzun beşeri, mali, fiziki ve teknolojik unsurları ile yönetim ve organizasyonu, eğitim ve öğretimin
niteliğini ve eğitime erişimi yükseltecek biçimde geliştirilecektir.
Stratejik Hedef 3.1: Okulumuz personelinin mesleki yeterlilikleri ile iş doyumu ve motivasyonları artırılacaktır.
Açıklama [VanerKuzu40]: Bu
hedefte, öğretmenlerin mesleki 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, iş 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
hususlardaki göstergelere yer verilmelidir.

Performans Göstergeleri
No
PG.3.1.1
PG.3.1.2

PERFORMANS GÖSTERGESİ
Öğretmenlerin motivasyonunu artırmaya yönelik
yapılan etkinlik sayısı
Öğretmen başına düşen hizmet içi eğitim saati (Eğitim
öğretim yılı içi)

Mevcut
2018

HEDEF
2019

10

10

30

30

2020
10

2021
10

2022
10

2023
10

30

30

30

30
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PG.3.1.3
PG.3.1.4
PG.3.1.5
PG.3.1.6
PG.3.1.7
PG.3.1.8
PG.3.1.9
PG.3.1.10
PG.3.1.11

Mesleki gelişim faaliyetlerine katılan personel oranı (%)
Lisansüstü eğitime sahip personel oranı (%)
Bilimsel ve sanatsal etkinliklere katılan personel oranı
(%)
Uluslararası hareketlilik programlarına katılan personel
oranı (%)
Öğretmen memnuniyet oranı (%)
Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı

100
2

100
5

80

80

0

0

100
9

100
9

100
5
100

100
5
100

100
5
100

100
5
100

10

10

10

10

100
9

100
15

100
15

100
15

Başarı belgesi alan personel oranı (%)
Öğretmenlerin EBA’yı ortalama kullanma süresi
Öğretmenlerin EBA için ürettiği içerik sayısı

Eylemler
No

Eylem İfadesi

Eylem Sorumlusu

Eylem Tarihi

3.1.1

Okul personelinin çalışma motivasyonunu ve iş tatminini
artırmaya yönelik kültürel, sanatsal, sosyal ve sportif ALİŞAN AKTAŞ
etkinlikler düzenlenecektir.

Eğitim Öğretim Süresince

3.1.2

Okul personeli lisansüstü eğitime teşvik edilecektir.

ALİŞAN AKTAŞ

Eğitim Öğretim Süresince

3.1.3

Personelin
mesleki
desteklenecektir.

ALİŞAN AKTAŞ

Eğitim Öğretim Süresince

gelişim

faaliyetlerine

katılımı

Açıklama [VanerKuzu41]: Seçilen
göstergelere uygun eylem ifadeleri
alınmalıdır.
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No

Eylem İfadesi

Eylem Sorumlusu

Eylem Tarihi

3.1.4

Öğretmenlerin dijital içerik geliştirmelerine yönelik eğitimler
ALİŞAN AKTAŞ
almaları sağlanacaktır.

Eğitim Öğretim Süresince

3.1.5

Personelin proje eğitimi almaları sağlanacaktır.

ALİŞAN AKTAŞ

Eğitim Öğretim Süresince

3.1.6
3.1.7
3.1.8

Paydaşlarımıza yönelik yılda bir kez memnuniyet anketi
düzenlenecek, sonuçları değerlendirilerek aksaklıklar için ALİŞAN AKTAŞ
gerekli tedbirler alınacaktır.
Personel memnuniyetinin artırılması için gerekli etkinlikler
ALİŞAN AKTAŞ
yapılacaktır.
Öğretmenlerin EBA’yı daha fazla kullanması teşvik
ALİŞAN AKTAŞ
edilecektir.

Açıklama [VanerKuzu41]: Seçilen
göstergelere uygun eylem ifadeleri
alınmalıdır.

Eğitim Öğretim Süresince
Eğitim Öğretim Süresince
Eğitim Öğretim Süresince

Stratejik Hedef 3.2: Okulumuzun mali ve fiziksel altyapısı eğitim ve öğretim faaliyetlerinden beklenen sonuçların elde edilmesini

Açıklama [VanerKuzu42]: Bu
hedefte, okul ve çevresinin temizliği, okul
ve çevresinin güvenliği, 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, iş sağlığı ve
güvenliği gibi hususlardaki göstergelere yer
verilmelidir.

sağlayacak biçimde sürdürülebilirlik ve verimlilik esasına göre geliştirilecektir.
Performans göstergeleri
No
PG.3.2.1
PG.3.2.2
PG.3.2.3
PG.3.2.4
PG.3.2.5

PERFORMANS GÖSTERGESİ
Öğrenci başına düşen sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel
faaliyet alanı (metrekare)
Okul gelirlerinin, giderleri karşılama oranı (%)

Mevcut
2018

2019

200

200

100
100

100
100

2020
200

Hedef
2021
2022
200
200

2023
200

100
100

100
100

100
100

Öğrenci başına düşen harcama miktarı
Bakım ve onarım ihtiyaçlarının giderilme oranı (%)
Donatım ihtiyaçlarının giderilme oranı (%)

100
100

Açıklama [VanerKuzu43]: Okul aile
birliği ve diğer kaynaklardan yapılan tüm
harcamaların toplam öğrenci sayısına
bölümü ile elde edilen miktar yazılacaktır.
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PG.3.2.6
PG.3.2.7
PG.3.2.8
PG.3.2.9

Tasarım Beceri Atölyesi sayısı
Öğrenci sayısı 30’dan fazla olan şube oranı (%)
Acil durum eğitimleri (tatbikat, seminer, planlama vs)
kapsamında yapılan faaliyet sayısı
Z kütüphanesi bulunma durumu (Evet: 1, Hayır: 0)

0

0

0

0

1

1

PG.3.2.13 Enerji verimliliğine yönelik etkinlik sayısı

8

8

PG.2.2.14 Geri dönüşüme gönderilen atık miktarı (Kilogram)

10

10

PG.3.2.10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

10

10

10

20

20

20

20

Mali destek sağlayan kurum/kuruluşlardan sağlanan destek
sayısı

PG.3.2.11 Beyaz Bayrağa sahiplik durumu (Evet: 1, Hayır: 0)
PG.3.2.12

1

Beslenme Dostu Okul programının
uygulanıp/uygulanmadığı (Evet: 1, Hayır: 0)

PG.3.2.15 Taşımalı eğitimden yararlanan öğrenci oranı (%)
PG.3.2.16

Okul kantininden yararlanan öğrencilerin memnuniyet oranı
(%)

Eylemler
No
3.2.1
3.2.2

Eylem İfadesi

Eylem Sorumlusu

Öğrenci başına düşen sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel
ALİŞAN AKTAŞ
alanlar iyileştirilip artırılacaktır.
Tasarım beceri atölyesi kurularak etkin kullanımı
ALİŞAN AKTAŞ
sağlanacaktır.

Eylem Tarihi
Eğitim Öğretim Süresince
Eğitim Öğretim Süresince

3.2.3

Okul bakım onarım ihtiyaçları zamanında karşılanacaktır.

ALİŞAN AKTAŞ

Eğitim Öğretim Süresince

3.2.4

Okul sağlığı ve güvenliği için gerekli düzenlemeler
ALİŞAN AKTAŞ
yapılacaktır.

Eğitim Öğretim Süresince
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No

Eylem İfadesi

3.2.5

Tasarruf tedbirleri
artırılacaktır.

hakkında

öğrenci

3.2.6

Acil durum eğitimlerinin sayısı artırılacaktır.

Eylem Sorumlusu
farkındalığı

Eylem Tarihi

ALİŞAN AKTAŞ

Eğitim Öğretim Süresince

ALİŞAN AKTAŞ

Eğitim Öğretim Süresince

3.2.7

Okul sağlığı ve güvenliği için gerekli düzenlemeler
ALİŞAN AKTAŞ
yapılacaktır.

Eğitim Öğretim Süresince

3.2.8

Çok amaçlı salon, kütüphane, destek odası, spor odası vb
ALİŞAN AKTAŞ
alanların bakımı yapılacaktır.

Eğitim Öğretim Süresince

3.2.9

Mali destek sağlayan tüm kurum/kuruluşlara proje
ALİŞAN AKTAŞ
sunulacaktır.

Eğitim Öğretim Süresince

3.2.10

Okul kantini sık sık denetlenecek, çalışan personele yönelik
ALİŞAN AKTAŞ
eğitimler verilmesi sağlanacaktır.

Eğitim Öğretim Süresince

3.2.11

Enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda
farkındalığı için çalışmalar yapılacaktır.

ALİŞAN AKTAŞ

Eğitim Öğretim Süresince

2.2.12

Atıkların geri dönüşüme kazandırılmasına yönelik
faaliyetler yapılacaktır.

ALİŞAN AKTAŞ

Eğitim Öğretim Süresince

3.2.13
3.2.14
3.2.15

öğrenci

Okul güvenlik kameralarının sürekli kontrolü ve bakımı
ALİŞAN AKTAŞ
yapılacaktır.
İş güvenliği kapsamında okulun tüm birimlerinin risk
ALİŞAN AKTAŞ
analizi yapılacak ve gerekli tedbirler alınacaktır.
İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde belirli
periyotlarla tüm personel ve öğrencilere yönelik hijyen ALİŞAN AKTAŞ
eğitimleri düzenlenecektir.

Eğitim Öğretim Süresince
Eğitim Öğretim Süresince
Eğitim Öğretim Süresince
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Stratejik Hedef 3.3: Okulumuzun yönetsel süreçleri, etkin bir izleme ve değerlendirme sistemiyle desteklenen, katılımcı, şeffaf ve
hesap verebilir biçimde geliştirilecektir.
Performans göstergeleri
No

Mevcut
2018

PERFORMANS GÖSTERGESİ

PG.3.3.1

Paydaşların karar alma süreçlerine
gerçekleştirilen faaliyet sayısı

katılımı

PG.3.3.2

Okul internet sayfasının görüntülenme sayısı

1000

PG.3.3.3

Veli toplantılarına katılım oranı (%)

10

PG.3.3.4

İşbirliği yapılan Belediye, STK, üniversite ve diğer
kurumsal paydaş sayısı

2019

2020

Hedef
2021

2022

2023

için

10

80

80

80

80

Eylemler
No

Eylem İfadesi

Eylem Sorumlusu

Eylem Tarihi

3.3.1

Karar alma süreçlerine paydaşların katılımı sağlanacaktır.

ALİŞAN AKTAŞ

Eğitim Öğretim Süresince

3.3.2

Okul WEB sitesi güncelleme çalışmaları yapılacaktır.

ALİŞAN AKTAŞ

Eğitim Öğretim Süresince
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No
3.3.3
3.3.4

Eylem İfadesi

Eylem Sorumlusu

Velilerin toplantılara katılımını sağlayabilmek için
bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilecek, iletişim ALİŞAN AKTAŞ
araçlarından faydalanılacaktır.
Belediye, STK, üniversite ve diğer kurumsal paydaşlarla
ALİŞAN AKTAŞ
işbirliği yapılacaktır.

Eylem Tarihi
Eğitim Öğretim Süresince
Eğitim Öğretim Süresince

Açıklama [VanerKuzu44]: Özel
okullar Maliyetlendirmeye yer
vermeyecektir.

V. BÖLÜM: MALİYETLENDİRME
2019-2023 Stratejik Planı Faaliyet/Proje Maliyetlendirme Tablosu

Kaynak Tablosu

2019

2020

2021

2022

2023

Toplam

Genel Bütçe
Valilikler ve Belediyelerin Katkısı
Diğer (Okul Aile Birlikleri)
TOPLAM

38

VI. BÖLÜM: İZLEME VE DEĞERLENDİRME
Okulumuz Stratejik Planı izleme ve değerlendirme çalışmalarında 5 yıllık Stratejik Planın izlenmesi ve 1 yıllık gelişim planının
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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