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1 itim ortamlan ve Fiziki imkan al Alanl N]san

an ayet, hadis Veya ö!lü sözler e donah]acakt rok!lun koridor

10 Mes]eki Ge i im (öğrenci Nisan

arak öğrenci erin Kı]r'an klraatlel]ninMüft ülükierle jşbirliği yapı

l]acakt reştir]lm€sine yönelik

11 Mesleki Ge]i im {öğrenci M

Din eğjt]mi alanlnda öğrenci Ve Velil erin bek enti erini karşl amak amac yla

tir] ecektirrçek]fakü tesi Veya camizjyaret/lerii]dekiilahi

72 Mes]eki Ge işim nci} Alanlö Hazjran

ann]n mt]kabele ile k linmaslna yönelik çalişmalar
Teravih nama2

13

er Eğitimi, sanatsa], spoltif, sosyal Ve

Kültüre] Etkinlik]er Alanl

Değerl

N]san

ünün belir]emiş olduğU çerç€vede (utluDin öğretimiGenel Müdür üğ

rilecektirklDo m etkinlik eriger

14

er tğitimi, 5anatsal, sportıİ 5osya Ve

Kü türel Etkin]]k er A an

Değer]

Ma

40 Hadi5, 40 ayet etkinlikierin sonuçl an değerlendirilecek, konuy]a alakall

bir şiir dinletisi düzenlenecektir

15

erler Eğitimi, sanatsal, sportif, sosyalveDeğ

Kü türel Etkin]ikler Alan Haz]fan

Akademik, sosyalve kültürel alan larda başar l/oğrenciler]n Yaz €ğitim

Etkinlik]erine katülmalar lanacakt r

16 Vre ile i ]r iğiA an] Nisan

okul idareci/erive öğretmenler belirlenen oklr llarda tecrübe paylaşlm

in ziyar€tte bu]unacaklardlr

17 Çevre ile i birli M

imizitehdit konusunda emniyet görevli eriMi Ii blrlik Ve beraberl]ğ

i.l nde seminer dür€nlene.ektir

18 Çevre ie ışbirli iAlan Haziran Her okıJl "okıJl tan/İm" Videos! ha cakt rıll

19 lz eme ve D erlendirme Alanl N]san

Ve iler e top antıYap lrp, devam; ar Ve başarı durumlarlyia ilgili bilgi]er

Veriir

ki

2 t m ortam]arl ve Flziki imken lar Alanl

ul bahçelerini yeşil]endirmek için

malar ü/acaktlr

Öğretmen Ve dğrenc]l erin işbirliği ile ok

20 jzleme Ve D Ma

erince hazla]anacak Ve öğretmenlerin
j] Milll Eğitim Müdürlük]

renclleri le il im be.eriieri konulannda bir anket uygulanacakhr

21 lzleme Ve D Haziran Diek Ve istek kutusu p lacaktlr

3 Eğitim ortamlar ve Firiki imkanlar Haziran

ve tarihimi2iön plana çlkaran şiirler

Ve]eti i as lacaktır

sınıflarln duvarlanna eğiti.i

4 oğretmen]er ve itim ydneticileri A]anl Nisan

Ki]rum küitürünü geliştirmek içi

retleri llacaktlrz]

n ok! l] ar aras yönetici Ve öğretmen

Öğretmen er Ve itjm Yöneticiieri A]an] M

Öğretmen er kend] branşlarlnda öğ retim mate.ya i haz rlayacakt r

6 Eğitim Yönetici/eri Alan] Haziran

ve sportif olarak farkll çallşmalai
gerçekieştjren öğretmenlere bir çallşmalarda aktif görev]er verilecek,
ödüilendirile.ekti.

oku/ arlnda mes]eki, sanatsal

1 Akademik Ge i N]san

oku] müdür erid ers denetimleri yapacaklardür

8 Akademik Ge]i şim A]anl

amacly a deneme 5lnavl yapılac€ktfBurs]u]uk Ve [Y5 sünavına hazlrllk

9 Akademik Geii şim A]anü Haziran

2015-2017 De5tek]eme Ve Yetişti rme Kurslan ile ilgili değerlendirme

rU hazlr an p d lanacakt r
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