
KEMAL PİRECİ ANADOLU LİSESİ
2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

OKUL AİLE BİRLİĞİ OLAĞAN 
TOPLANTISI



Okul Müdürü 
MELİKE TARAKÇI



• 2-Okul ile ilgili bilgilendirme
Öğrenci sayısı toplam: 447
9. sınıf: 101            3 şube
10.sınıf: 122           3 şube
11.sınıf: 124           4 şube
12.sınıf: 100           4 şube                      Toplam:14 şube

Öğretmen sayısı: 27

Dersler 08:30 da başlayıp 15:55’de bitmektedir.



• 3-Kurslar ile ilgili bilgilendirme
Başvuran öğretmen:9
Kurslarda görev alan öğretmen:7
Toplam kurs sayısı:19
Haftalık ders saati:44
Kurslara devam zorunludur. 10 öğrencinin altına düşen kurs kapatılır.
Hafta sonu kurslarımız yalnızca cumartesi günleri 09:00-13:20 arasında 
yapılmaktadır.
Hafta içi kurslar ise 16:00-17:20 saatleri arasında gerçekleşmektedir.
DYK kurslarının ders programı web sitemizin duyurularında mevcuttur. 
Öğrencinin kurs faaliyetlerinin veli tarafından denetlenebilmesi için bu 
program incelenmelidir.
MEB tarafından 9. sınıflara DYK kursları açılmamaktadır.



• 4-Devam-devamsızlık bilgisi, öğrenciler ile ilgili bilgilerin mesaj sistemi ile ulaşabilmesi

• Öğrenci devamsızlık bilgileri e-okul 

• Devamsızlık Bilgileri

• Sınav Sonuç Bilgileri,

• Sınav Tarihleri,

• Karne Notları,

• Diploma Notu,

• Proje Bilgileri,

• Kayıt Alınması / Silinmesi Bilgisi,

• Nakil Bilgisi,

• Vb.

• Öğrenci Tc kimlik numarasını 8383’e mesaj atarak servise kayıt olunuyor.

• Aylık 4.5 tl ücreti var. Anlık sorgulama yapmaya da imkan veriyor.





• 5-Öğrenci disiplin yönetmeliği

• Okulda başarı sağlanmasının en önemli koşulu öncelikle disiplin ve düzenin 
sağlanmasıdır. Bu doğru ve yanlış davranışlar net olarak bilinmelidir. Rehberlik 
derslerinde bu konularla ilgili düzenli olarak bilgilendirme yapılmaktadır. Okul 
idaresi ve öğretmenler olarak amacımız öğrencilerimize ceza vermek değil, 
ceza almaya sebep olabilecek davranışları oluşmadan önüne geçmektir. Bu 
amaçla sözlü uyarılar ile davranışlarını düzeltmeyen öğrencilerimizle bire bir 
görüşmeler yaparak, yazılı görüşme formu dolduruyoruz. Bu noktada 
velilerimizin de bilgi sahibi olmaları, öğrencilerini denetlemeleri yanlış 
davranışların oluşmasının engellenmesinde kilit role sahiptir. Milli Eğitim 
Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin DİSPLİN başlıklı Üçüncü 
kısmında hangi davranışın hangi disiplin cezasına karşılık geldiği belirtilmiştir.  
Web sitemizde mevcut olan bu dökümanın incelenmesi de önemlidir.



• KEMAL PİRECİ ANADOLU LİSESİ
• YAZILI UYARI TUTANAĞI
•

• Öğrencinin
• Adı-Soyadı:___________________________
• Sınıfı-Numarası:________________________
• Veli No:______________________________
• ..../....../2022 tarihinde 

__________________________________________________ nedeniyle 
uyarıldım. Bu davranışımın kurallara aykırı olduğunu anladım. Olumsuz davranış -
larımın tekrarı durumunda velime bilgi verileceği ve hakkımda disiplin işlemi 
uygulanabilece- ği konusunda bilgilendirildim. 

• _________________________________________________________ 
___İMZA__________



•Özellikle belirtilmesi gereken bir durum da okulda bilişim 
araçlarının kullanımı ile ilgili uygulamadır. Öğrencilerimiz 
sabah okula geldiklerinde sınıflarında bulunan telefon 
dolaplarına telefonlarını bırakmakta ve öğle arasına kadar 
telefonlar dolaplarda kilitli kalmaktadır. Öğle arasında 
telefonlarını kullanabilmektedirler. Öğle arasından sonraki 
derste telefonlar tekrar kilitlenmekte ve okul çıkışına kadar 
kilitli kalmaktadır.



• Disiplin cezaları

• MADDE 163-

• Kınama cezasını gerektiren davranışlar ve fiiller şunlardır:

• l) Bilişim araçlarını öğretmenler kurulunca belirlenen usul ve esaslara aykırı şekilde 

• kullanmak,

• m) Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uymamak,

• n) Ders saatleri içinde öğretmenin bilgisi ve kontrolü dışında bilişim araçlarını açık 

• tutarak dersin akışını bozmak,

• o) Eğitim ortamlarında; dersler arası ile öğle arası dinlenme sürelerinde okul 

• yönetiminin izni dışında bilişim araçlarını yanında bulundurmak ve kullanmak

• (2) (Değişik:RG-5/9/2019-30879) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma;

• ğ) Bilişim araçları veya sosyal medya yoluyla eğitim ve öğretim faaliyetlerine ve kişilere zarar vermek,

• (3) (Ek cümle:RG-5/9/2019-30879) Okul değiştirme;

• m) (Değişik:RG-1/7/2015-29403) Bilişim araçları veya sosyal medya yoluyla eğitim ve öğretimi 
engellemek, kişilere ağır derecede maddi ve manevi zarar vermek,

• (4) (Ek cümle:RG-5/9/2019-30879) Örgün eğitim dışına çıkarma;

• l) (Değişik:RG-1/7/2015-29403) Bilişim araçları veya sosyal medya yoluyla; bölücü, yıkıcı, ahlak dışı ve 
şiddeti özendiren sesli, sözlü, yazılı ve görüntülü içerikler oluşturmak, bunları çoğaltmak, yaymak ve 
ticaretini yapmak.



•6-Sınıf geçme, ortaöğretimde başarı puanının önemi, 
düzenli ders çalışma

• Bu konu ile ilgili doküman web sitemizde mevcuttur.



•7-Öğretmenlerin görüşme saatleri

•Öğretmenlerimizle görüşme yapmak isteyen velilerimiz 
için, her öğretmenimize özel görüşme saatleri 
belirlenmiştir. Çizelgeye web sitesinden ulaşılabilir.



•8-Veli iletişim bilgilerinin sürekli güncel tutulması

• Öğrencilerimizle ilgili oluşabilecek olumlu olumsuz 
herhangi bir durumda velilerimizi anlık olarak 
bilgilendiriyoruz. Veli telefon ve adres bilgilerinin 
değişmesi durumunda vakit kaybetmeden okul 
idaresine bilgi verilmesi gerekmektedir.



• 9-Kılık kıyafet ile ilgili bilgilendirme
• Okulda düzen ve disiplin denilince ilk akla gelen konulardan biri kılık 

kıyafet olmaktadır. 
• Öğrencilerimizin belirlenen üniformalar ile okula gelmeleri 

gerekmektedir.
• Tayt, şort, büstiyer kesinlikle giyilmeyecektir. Piercing ve birden 

fazla ve sallantılı küpe kullanımı ile her türlü makyaj, değişik 
renklerde saç boyama ve erkek öğrencilerde okula sakalla gelmeleri 
yasaktır. 

• Beden eğitimi derslerinin olduğu gün, ders öğleden önce ise 
sabahtan eşofman ile gelip öğle arasına kadar eşofmanla kalabilirler. 
Ancak beden eğitimi dersi sonrası sağlık ve hijyen kuralları gereği 
derhal terli eşofmanlar değiştirilmelidir. Beden eğitimi dersi öğleden 
sonra olanlar ise öğle arasında eşofmalarını giyebilirler. Terli 
kıyafetlerin değiştirilmesi kuralı onlar için de geçerlidir.



•SERBEST KIYAFETE GEÇİŞ KONUSUNDA  
OYLAMA YAPILMASI



Öğrenci Üniformaları



•10-Zararlı alışkanlıklardan alıkonma
• Öğrencinin zararlı alışkanlıklardan korunmasında birinci 

derecede etkili olan ailedir. 
• Bir okul idaresi ve öğretmenler olarak öğrencileri 

bilinçlendirmek için sürekli çalışmalar yapıyoruz, emniyetle 
birlikte tedbirler alıyoruz. Ancak aile ilgisi ve takibi çok 
önemli.
•
• 11-Denemeler
•12. sınıflara 15 gün bir olmak üzere sınavlara hazırlık 

mahiyetinde denemeler yapılmakta
•Ara sınıflar için is dönemde 1 olmak üzere planlanmıştır.
• Sınav takvimini web sitemizden inceleyebilirsiniz.



OKULUMUZDA 
YAPILAN 

ÇALIŞMALAR



•11 B SINIF DUVARI BOYANDI.

•SES SİSTEMİ TAMİR VE BAKIMI YAPILDI.

•KAMERA  BAKIMI YAPILDI.

•ARKA BAHÇEYE İKİ ADET KAMERA 
TAKILDI.

•ÖĞRETMENLER ODASINDAKİ FOTOKOPİ 
MAKİNASI TAMİR EDİLİDİ.



6 ADET  ZEMİN KAT ODA 
KAPISI YAĞLI BOYA İLE  
BOYANDI



TÜM MERDİVEN 
TRABZANLARI  YAĞLI 
BOYA İLE  BOYANDI



TÜM MERDİVEN 
TRABZANLARI  YAĞLI 
BOYA İLE  BOYANDI



TÜM MERDİVEN 
TRABZANLARI  YAĞLI 
BOYA İLE  BOYANDI



TÜM MERDİVEN 
TRABZANLARI  YAĞLI 
BOYA İLE  BOYANDI



TÜM MERDİVEN 
TRABZANLARI  YAĞLI 
BOYA İLE  BOYANDI



16 SINIF KAPISI YAĞLI 
BOYA İLE  BOYANDI



16 SINIF KAPISI YAĞLI 
BOYA İLE  BOYANDI



ARIZALI TUVALET KAPISI 
KİLİTLERİ DEĞİŞTİRİLDİ



SPOR ODASI  BOZUK KAPI 
KOLU DEĞİŞTİRİLDİ



KAPILARIN ÇARPMAMASI 
İÇİN 16 SINIF KAPISINA 
DURDURUCULAR TAKILDI



KAPILARIN ÇARPMAMASI 
İÇİN KAPI 
DURDURUCULARI TAKILDI



ÖĞRENCİ TELEFONLARINI 
KOYMAK İÇİN KULANILAN 
DOLAPLARA KAPAK 
TAKILDI



•BİLGİSAYAR KASALARI TAMİRİ
•YAZICI TAMİRİ
•ARKA BAHÇESİNİN YENİDEN 

DÜZENLENEREK OKULA KAZANDIRILMASI
•OKUL ÖN VE YAN BAHÇELERİNİN BAKIM VE 

ONARIMI.

OKULUMUZDA YAPILACAKLAR 



OKULUMUZUN ARKA 
BAHÇESİ



















KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


