BÜYÜKADA ĠMAM HATĠP ORTAOKULU
ÖĞRENCĠ DAVRANIġLARI DEĞERLENDĠRME KURULU
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Kurulun oluşturulması.
Kurul yıllık çalışma planının hazırlanması.
Yapılacak çalışmalar için görev paylaşımının yapılması.
“Ayın öğrencisi” seçiminin yapılması.
Öğrenci davranışlarını değerlendirerek sorun belirleme çalışmasının yapılması.
“Okul Kuralları ” hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi.
Öğrencilerin katılacağı aylık tartışma – görüş alış verişinin yapılacağı toplantıların düzenlenmesi .
“Ayın Öğrencisi” seçimlerinin yapılması.
Belirlenen zaman içerisinde davranış bozukluğu gösteren öğrencilerin tespit edilmesi.
Ödüllendirmeyi gerektiren davranışlar gösteren öğrencilerin ödüllendirilmesi.
Öğrencileri sivil toplum örgütleri hakkında bilgilenmelerinin sağlanması.
“Ayın Öğrencisi” seçiminin yapılması.
Belirlenen zaman içerisinde davranış bozukluğu gösteren öğrencilerin tespit edilmesi.
Ödüllendirmeyi gerektiren davranışlar gösteren öğrencilerin ödüllendirilmesi.
“İletişim becerileri” hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi.
Öğrencilerin ders başarı grafiklerinin çıkartılarak tespit edilen sorunların Veli – Öğretmen –
Öğrenci işbirliği ile çözüme kavuşturulması.
Takdir,teĢekkür ve onur belgesi alacak öğrencilerin tespit edilmesi.
“Ayın öğrencisi” seçiminin yapılması.
Öğrenci davranışlarını değerlendirerek sorun belirleme çalışmasının yapılması.
Öğrenci davranışlarında görülen bozuklukların tespit edilmesi.
“Sınav Kaygısı” hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi.
Öğrencilerin birlikte çalışmalar yapmalarının sağlanması.
“Ayın Öğrencisi” seçimlerinin yapılması.
Ödüllendirmeyi gerektiren davranışlar gösteren öğrencilerin ödüllendirilmesi.
“Toplum ve Medya” hakkında görüş alışverişlerinin yapılacağı öğrenci toplantılarının yapılması.
Öğrencilerin ders başarı grafiklerinin çıkartılarak tespit edilen sorunların Veli – Öğretmen –
Öğrenci işbirliği ile çözüme kavuşturulması.
“Ayın öğrencisi” seçiminin yapılması.
Öğrenci davranışlarını değerlendirerek sorun belirleme çalışmasının yapılması.
Öğrenci davranışlarında görülen bozuklukların tespit edilmesi.
“Sağlıklı Yaşam ve Dengeli Beslenme ” hakkında öğrencilerin bilgilenmelerinin sağlanması.
“Ayın öğrencisi” seçiminin yapılması.
Öğrenci davranışlarını değerlendirerek sorun belirleme çalışmasının yapılması.
Öğrencilerin ders başarı grafiklerinin çıkartılarak tespit edilen sorunların Veli – Öğretmen –
Öğrenci işbirliği ile çözüme kavuşturulması.
“Ayın öğrencisi” seçiminin yapılması.
Öğrenci davranışlarını değerlendirerek sorun belirleme çalışmasının yapılması.
Derslerinde başarısız olan öğrencilerin tespiti.
Takdir,teĢekkür, onur,baĢarı ve üstün baĢarı belgesi alacak öğrencilerin tespit edilmesi.
Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu yıl sonu değerlendirme toplantısının yapılması.
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