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agrencilerin okula uyum, aidiyet, devam-devamslzhk, disiplin ve
adUl-ceza, Slnif tekran, OKul terki ve disiplin durumlarma yonelik
yapar. Sonu~lar agretmenlef kUfUlu ite danl$ma kurulunda

ogrenciterin okula uyum, aidiyet, devam-devamslzhk, disiplin ve
adOl-ceza, Slnif tehan, okul terki ve disiplin durumlanna yonelik
Sonu<;lar ogretmenler kurulu ite danl$ma kurulunda
tedbirler ahmr.
agrencilerin okula uyum, aidiyet, devam-devamslzhk, disiplin ve
odOl-ceza, smlf tekran, okul terki ve disiplin durumlanna yanelik
Bgretmenler kurulu ile dam$ma kurulunda
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Mezunlarm hangi alanlarda istihdam edildigi, yiiksekogretime ge~i§ ve
kendi i§ini kunna durumu vb. takip edilir ve her sene sonunda KTS
Isistemine i§lenir. Mezuniyet gOnleri gibi etklnliklerle mezunlann okul lie
Alanl
baglamlnda, eg!tlm ogretim ylil birind ve ikind donem
faaliyetler degerlendirilir. Okul yonetidleri,
Iililretmenler, ogrendler ve veliler lie isti§areler yapliarak her donem
"Vizyon Belgesi izleme Raporu" hazlrlanor. Bu raporlar,
haflzaya katkl sagiamasl amaclyla okul ar§ivinde muhafaza
ger~ekle§tlrilen

baglamonda, e1!itim ogretlm Yllo birinci ve ikinei donem
faaliyetler degerlendirilir. Okul y5netidleri,
loiiretmenler. ogrendler ve veliler lie istl§areler yapliarak her donem
Belgesi izleme Raporu" hazlrlanor. Bu raporlar,
haflzaya katkl saglamasl amaclyla okul ar§ivinde muhafaza
ger~ekle§tirilen

, ogrencilerin okula uyum, aidiyet, devam-devamSlzlok, disiplin ve
adm-ceza, sinof tekran, okul terki ve disiplin durumlanna yonelik
yapar. Sonu~lar agretmenler kurulu lie dano~ma kurulunda
ItrXrl"i:diltu'Qv gerekli tedbirler ahmr.
ogrencilerin okula uyum, aidiyet, devam-devamslzltk, disiplin ve
adUl-ceza, slnof tekran, okul terki ve disiplin durumlarona yanelik
yapar. Sonu~lar agretmenler kurulu ile dano§ma kurulunda
l.ilnl<iilprpk gerekli tedbirler altnlf.
Ylh i,inde her bir yazdi ve uygulamalt sonav sonrasonda
ogretmenler; ogrendlerin kazammlaro edinme durumlannl
degerlendirir ve edinilemeyen kazammlar i,in gerekli tedblrleri
Yilt i,inde her bir yazlil ve uygulamalt sonav sonrasmda
ogretmenler; ogrencilerin kazanomlan edinme durumlannt
degerlendirir ve edinilemeyen kazanlmlar i~ln gerekli tedbirleri
YIlt i"nde her bir yazdi ve
ogretmenler; ogrencilerin kazammlaro edinme durumlarlO!
degerlendirir ve edinilemeyen kazammlar i,in gerekli tedbirleri
hang; alanlarda istihdam edildigi, yuksekogretime ge,i~ ve
kunna durumu vb. takip edllir ve her sene sonunda KTS
ISistemine i§lenir. Mezuniyet gunler! gibi etkinliklerle mezunlaron okul lie
ogrendlerin okula uvum, aidiyet, devam-devamslzhk, disiplin ve
adUl-ceza, sinof tekran, okul terki ve disiplin durumlanna vonelik
ogretmenler kurulu lie dano§ma kurulunda

