
KALİTE TAKİP SİSTEMİ (VİZYON BELGESİ) YIL SONU 

RAPORU 

2018 -2019  yıl boyunca  okulumuzda uygulanan Kalite Takip 
Sistemi Vizyon Belgesi İzleme Raporu hazırlandı. Aşağıda 
yayımladığımız Rapor, Kalite Takip Komisyonu Üyelerinin ve 
öğretmenlerin de görüşleri alınarak tanzim edildi.  Her ay yedi 
faaliyet alanında etkinliklerimizi planladık ve Kalite Takip 
Sistemine kaydettik. 
Kalite Takip Sistemi Nazilli İmam Hatip Ortaokulu  Vizyon 
Belgesinin uygulanması ile ilgili okulumuzda yapılan çalışmaları 
şöyle sıralayabiliriz: 
 
EKİM  
1 Okullarda Öğrenciler için aktif öğrenme ortamlar oluşturuldu. ( 
Kütüphane okuma köşesi) 
2 Eğitim alnında veya branşlar bazında özgün çalışması örnek 
uygulaması orijinal düşüncesi olan öğretmenler tecrübe 
paylaşımında bulunuldu. 
3 Okulların açıldığı ilk hafta veli toplantısı yapılarak okulun 
işleyişi eğitim öğretim içeriği  Bakanlıkça ve okul tarafından 
yapılan yapılacak eğitim faaliyetleri ve yıl içersinde 
gerçekleştirilmesi planlanan sosyal kültürel etkinlikler hakkında 
veliler bilgilendirildi. 
4 Mesleki kabiliyet olan bu alanda kedini geliştirmek isteyen 
öğrencilere ilgili dersleri seçmeleri yönünde rehberlik toplantısı  
yapıldı.  
5 Okul olarak  kendi yapacağımız  etkinliklerin yıllık çalışma 
takvimi hazırlanıp duyurusu yapıldı. 
6 Okullarda öğretmen  öğrenci veli ve diğer çalışanların görüş 
ve önerilerini almak için dilek kutuları vb oluşturuldu. 
 
KASIM 
1 Laboratuvar ortamlarının eksikleri giderildi, aktif hale getirildi. 



2 Eylül ayı mesleki çalışma döneminde Milli Eğitim Bakanlığınca 
belirlenen kitaplardan biri okunarak öğretmenler kurulunca 
müzakere edildi.  
3 Çalışma Takvimi güncellendi. 
4 Mesleki yarışmalarının okul içi seçmeleri yapıldı.  
5 Mesleki tabikat kulübünce Mevlid Nebi etkinlikleri yapıldı. 
6 Öğretmen memnuniyeti anketleri yapıldı. 
 
ARALIK 
1.Süreli ve akademik yayın sergileme köşesi oluşturuldu. 
2.Milli Eğitim Bakanlığının hizmet içi eğitim faaliyetleri katılım ve 
başvuru süreci ile ilgili sunum yapıldı,Hizmet İçi Eğitim Yönetim 
Yönetmeliği incelendi. 
3.Öğrencilerin akademik başarılarını arttırmak için etkin 
öğrenme ve ders çalışma stratejileri konulu seminer yapıldı. 
4.Mesleki yarışmalar il elemeleri yapıldı. 
5.Sosyal-kültürel etkinliklere katılan öğrencilere ilgili 
yönetmelikte geçtiği gibi ‘’Katılım Belgesi’’ verildi, motivasyon 
arttırıldı. 
6.Devam-devamsızlık raporları hazırlanarak, şube rehber 
öğretmenleri kurulunca gerekli tedbirler  görüşüldü. 
 
MART 
1.Okul bahçelerinde peyzaj çalışması yapıldı. 
2.Bir okulda görev yapan aynı branşlardaki öğretmenler 
birbirlerinin derslerine misafir oldu. 
3.Ulusal ve uluslararası projeler ve proje hazırlama 
uygulamaları ile ilgili tanıtım programı hazırlanacaktır. 
4.Kuran-ı Kerim’den Hayat Ölçüleri Kırk Ayet etkinliği yapıldı. 
5.Yakın çevredeki şehitlikler ziyaret edildi. 
6.Öğrencileri devam-devamsızlık durumları, okula uyum ve 
aidiyet, disiplin ve başarı analizleri yapılarak, öğretmenler 
kurulunun gündemine alındı ve gerekli tedbirler alındı. 
 
NİSAN 
1.Okul mescidi yenilendi. 



2.Kültür ve medeniyetimizdeki bilim havzalarının ve gönül 
coğrafyamızın geçmişini ve bugünkü durumunu analiz eden bir 
kitap,tez veya makale okunarak müzakere edildi. 
3.Üst eğitim kurumu olan liselere gezi yapıldı. 
4.Mesleki kabiliyeti olan ve bu alanda kendisini geliştirmek 
isteyen öğrencilerce okula yönelik 40 Ayet-40 Hadis sunumu 
etkinliği yapıldı. 
5.Okulun imkanları ölçüsünde 40 Şair,40 Şiir Etkinliği yapıldı. 
6.Öğrenci memnuniyeti anketi yapıldı. 
 
MAYIS 
1.Koridorlarda veya uygun mekanlarda kültür ve medeniyet, 
edebiyat,tarih sokağı oluşturuldu. 
2.Veli, öğrenci ve yöneticilerin katılımıyla öğretmenlik 
mesleğiyle ilgili söyleşi gerçekleştirildi. 
3.Başvurusu yapılan ve onaylanan projeler sergilendi. 
4.Ramazan Ayına hazırlık kapsamında teravih namazı ve 
mukabele okuma etkinlikleri yapıldı. 
5.Ramazan ayı geleneğimize uygun misafir davet edilerek 
öğrencilere yönelik iftar programı yapıldı. 
6.Yıl sonu Kalite Değerlendirme Raporu hazırlandı ve 
değerlendirildi. 
 


