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SOSYAL OKUL PROJESİ İMAM HATİP LİSELERİ
KRİTERLERİ
Projemizin elektronik başvuru formunu 17 ARALIK 2018 tarihi ile 10 MAYIS 2019 tarihleri arasında 
doldurmanız gerekmektedir.

* Kriterlere tam puan ya da “sıfır” puan verilecektir. 
**Tanıtım videosu “5 dakika” ile sınırlı tutulacaktır. 
***Sosyal Okul Proje ekipleri (idareciler dahil) oluşturulurken; 
                    Okul normu     1-10 öğretmen için                     3 kişi 
                    Okul normu     11-20 öğretmen için                   5 kişi 
                    Okul normu     21-30 öğretmen için                  7 kişi 
                    Okul normu     31-40 öğretmen için                   9 kişi 
                    Okul normu     41 – ve üzeri öğretmen için     12 kişi  
görevlendirilebilecektir. 

* Required

1. OKULUN ADI *

2. İLÇE ADI *
Mark only one oval.

 Araban

 Şehitkamil

 Şahinbey

 Nizip

 Karkamış

 Oğuzeli

 Yavuzeli

 Nurdağı

 İslahiye

3. BAŞVURU YAPAN İLGİLİ PERSONELİN ADI *

4. BAŞVURU YAPAN PERSONELİN İLETİŞİM
BİLGİLERİ *

OKULUN SPOR FAALİYETLERİ
Bu bölüm toplam 46 puan içermektedir.
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5. Resmi organizasyonlarda okul adına katılmak şartıyla bölge –yarı final ve Türkiye
şampiyonası takım olarak dereceye girildi.(GHSİM Okul Sporları organizasyonları kabul
edilecek olup (Dereceler : 1.2.3.4) Bir takım değerlendirmeye alınır .Üst kademe de
dereceye giren okul, bulunduğu kademedekinin altında yer alan puanları da alır. 2018-2019
eğitim-öğretim yılı esas alınacaktır.) *
Mark only one oval.

 evet

 hayır

6. Resmi organizasyonlarda okul adına katılmak şartıyla il düzeyinde takım olarak dereceye
girildi. GHSİM Okul Sporları organizasyonları kabul edilecek olup (Dereceler : 1.2.3.4) Bir
takım değerlendirmeye alınır 2018-2019 eğitim-öğretim yılı esas alınacaktır.) *
Mark only one oval.

 evet

 hayır

7. Resmi organizasyonlarda okul adına katılmak şartıyla ilçe düzeyinde takım olarak
dereceye girildi.(GHSİM Okul Sporları organizasyonları kabul edilecek olup (Dereceler :
1.2.3.4) Bir takım değerlendirmeye alınır.Üst kademe de dereceye giren okul bulunduğu
kademedekinin altında yer alan puanları da alır.2018-2019 eğitim-öğretim yılı esas
alınacaktır.) *
Mark only one oval.

 evet

 hayır

8. Resmi organizasyonlarda okul adına katılmak şartıyla şartıyla bölge –yarı final ve Türkiye
şampiyonası bireysel olarak dereceye girildi.(GHSİM Okul Sporları organizasyonları kabul
edilecek olup (Dereceler : 1.2.3.4) Bir branş-bir sporcuya kadar değerlendirmeye alınır .Üst
kademe de dereceye giren okul bulunduğu kademedekinin altında yer alan puanları da
alır.2018-2019 eğitim-öğretim yılı esas alınacaktır. *
Mark only one oval.

 evet

 hayır

9. Resmi organizasyonlarda okul adına katılmak şartıyla il düzeyinde bireysel olarak
dereceye girildi.(GHSİM Okul Sporları organizasyonları kabul edilecek olup (Dereceler :
1.2.3.4) Bir branş-bir sporcuya kadar değerlendirmeye alınır.Üst kademe de dereceye giren
okul bulunduğu kademedekinin altında yer alan puanları da alır. 2018-2019 eğitim-öğretim
yılı esas alınacaktır. *
Mark only one oval.

 evet

 hayır

10. Resmi organizasyonlarda okul adına katılmak şartıyla ilçe düzeyinde bireysel olarak
dereceye girildi.(GHSİM Okul Sporları organizasyonları kabul edilecek olup (Dereceler :
1.2.3.4) Bir branş-bir sporcuya kadar değerlendirmeye alınır.Üst kademe de dereceye giren
okul bulunduğu kademedekinin altında yer alan puanları da alır.2018-2019 eğitim-öğretim
yılı esas alınacaktır. *
Mark only one oval.

 evet

 hayır
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11. Okulda egzersiz çalışmaları yapılmaktadır.(Denetleme esnasında evraklar tam olmalıdır.) *
Mark only one oval.

 evet

 hayır

12. Okulda destekleme kursu açılmıştır.(Spor için destekleme kursu açılması için okulda
mutlaka spor egzersizi açılması gerekmektedir.) *
Mark only one oval.

 evet

 hayır

13. Okulun spor alanları faal ve işlevseldir.(Spor ve oyun alanlarının, gerekli çizgilerin belirli
olması ve spor gereçleri ile donatılmış olması gereklidir.) *
Mark only one oval.

 evet

 hayır

14. Öğrencilerin kıyafetlerini değiştirmeleri için kız-erkek ayrı giyinme odaları vardır(Odaların
sadece bu amaç için kullanılıyor olması gerekir.Odaların tertip ve düzenli olması gerekir.) *
Mark only one oval.

 evet

 hayır

15. Beden eğitimi öğretmenlerinin kendisine ait odası vardır(Odalarında bilgisayar ve internet
ağı,ilkyardım malzemesi olmalıdır.) *
Mark only one oval.

 evet

 hayır

16. Okulun Beden Eğitimi ders malzemeleri yeterlidir.(En az 4 branş için asgari düzeyde
malzeme olmalı.) *
Mark only one oval.

 evet

 hayır

17. Okulda satranç ile ilgili çalışmalar vardır.(Malzemeler yeterli ve sınıf faal olmalıdır. Kurum
Müdürü onayı ya da egzersiz çalışması onayı istenecektir) *
Mark only one oval.

 evet

 hayır

18. Okulda spor kulübü derneği kurulmuştur. (2023 Eğitim Vizyon belgesi kapsamında kurulan
spor kulüpleri değerlendirmeye alınacaktır.) *
Mark only one oval.

 Evet

 Hayır
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19. Takım sporlarında yarışmalara takım halinde katılım var mı? GHSİM tarafından 2018-2019
Eğitim Öğretim yılında okul sporları müsabakaları kapsamında her takım belirtilen puan ile
çarpılacak.(Örnek :Dereceye Giren Takım Sayısı X 3 )En Fazla 5 Takım Değerlendirmeye
alınacaktır. *
Mark only one oval.

 Evet

 Hayır

Takım sporlarında yarışmalara kaç takım halinde katıldığınızı
belirtiniz. Her bir takım için 3 puan alacaksınız ve en fazla 5
takım yazabilirsiniz.

20. Takım sporlarında yarışmalara kaç alanda takım halinde katıldığınızı belirtiniz. *
Check all that apply.

Evet Hayır

1 Takım
2 Takım
3 Takım
4 Takım
5 Takım

OKULUN SPOR FAALİYETLERİ

21. Okulda Ferdi Branşlarda lisanslı sporcu olarak yarışmalara katılan öğrenci sayısı kaçtır?
(GHSİM tarafından okul sporları müsabakaları kapsamında her bir lisanslı öğrenci sayısı ile
çarpılacak.(Örnek: Dereceye giren Öğrenci Sayısı X 1)En Fazla 10 Sporcu değerlendirmeye
alınacaktır.) *
Mark only one oval.

 Evet Skip to question 22.

 Hayır

Lisanslı Öğrenci Sayısı

22. GHSİM tarafından Okul müsabakaları kapsamında dereceye giren her bir lisanslı öğrenci
sayısını seçiniz.
Mark only one oval per row.

Evet Hayır

1 lisanslı öğrenci derece almıştır
2 lisanslı öğrenci derece almıştır
3 lisanslı öğrenci derece almıştır
4 lisanslı öğrenci derece almıştır
5 lisanslı öğrenci derece almıştır
6 lisanslı öğrenci derece almıştır
7 lisanslı öğrenci derece almıştır
8 lisanslı öğrenci derece almıştır
9 lisanslı öğrenci derece almıştır
10 lisanslı öğrenci derece almıştır

OKULUN SPOR FAALİYETLERİ
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23. Resmi organizasyonlarda okul adına katılmak şartıyla ilçede ve ilde takım olarak katılım
sağlanmıştır. (GHSİM Okul Sporları organizasyonları kabul edilecek olup (1.2.3.4) Her takım
3 puan ile çarpılacaktır.) *
Mark only one oval.

 Evet Skip to question 24.

 Hayır

Kulup Adı Altında Yapılan Organizasyon alanları

24. Çalışma yaptığınız alanları seçiniz.
Mark only one oval per row.

Evet Hayır

1 Alan
2 Alan
3 Alan

İMAM HATİP LİSESİ FAALİYETLERİ
Bu bölüm toplam 12 puan içermektedir.

25. Hafızlık Yarışmasında il düzeyinde derece aldı.(İl derecesi (1.2.3) Her okuldan en fazla bir
öğrenci değerlendirmeye alınır.) *
Mark only one oval.

 evet

 hayır

26. Okuyan Yediler Projesinde aktif çalışma sağlandı.(Kurum içinde Kurum Müdürü onayı ve
raporlar istenecektir.Etkinlik çizelgesine bakılacaktır.) *
Mark only one oval.

 evet

 hayır

27. Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışmasında il derecesi aldı.(Dereceler 1.2.3) Derece alan
her öğrenci için 1 puan verilecektir. En fazla 3 öğrenci dikkate alınacaktır. *
Mark only one oval.

 evet

 hayır

28. Kırk Hadis Ezberleme faaliyeti yapıldı.(Müdür onaylı kurumdaki dereceler (1.2.3) ve
resimler istenecektir.) *
Mark only one oval.

 evet

 hayır

29. Münazara faaliyeti etkinlikleri yapıldı.(Kurum içinde Kurum Müdürü onayı ve raporlar
istenecektir) *
Mark only one oval.

 evet

 hayır
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30. Arapça bilgi yarışması il düzeyinde derece aldı.(İlgili belgeler istenecektir.) *
Mark only one oval.

 evet

 hayır

31. Arapça metin canlandırma il düzeyinde derece aldı. (İlgili belgeler istenecektir.) *
Mark only one oval.

 evet

 hayır

32. Arapça şiir okuma yarışması il düzeyinde derece aldı.(İlgili belgeler istenecektir) *
Mark only one oval.

 evet

 hayır

33. Mesleki tatbikat mescidinin tertip düzen ve temizliği uygundur. (İlgili yerler incelenecektir.)
*
Mark only one oval.

 evet

 hayır

34. Okulda genç sesler musiki etkinliği düzenlendi (Okulun koro onayı ve fotoğraf
istenecektedir.) *
Mark only one oval.

 evet

 hayır

35. Okul da açık lise var mı?(Yüz yüze eğitim programına bakılarak alanlarına göre öğrenci
listeleri kontrol edilir.)(Sistemden kontrol edilecek.) *
Mark only one oval.

 evet

 hayır

OKULUN SANAT FAALİYETLERİ
Bu bölüm toplam 9 puan içermektedir.

36. Öğrencilerin eserlerinden oluşan kurum içi teknoloji tasarım,sanat,hat sergisi yapılmıştır.
(Kurum içinde Kurum Müdürü onayı ve fotoğraflar istenecektir.Bir etkinlik için puan
verilecektir.) *
Mark only one oval.

 evet

 hayır
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37. Öğrencilerin eserlerinden oluşan kurum dışı teknoloji tasarım,sanat,hat sergisi yapılmıştır.
(Kurum dışında il ya da ilçe onayı ve fotoğraflar istenecektir.Bir etkinlik için puan
alınacaktır.) *
Mark only one oval.

 evet

 hayır

38. Okulun düzenlemiş olduğu okul içi tiyatro çalışması vardır.(Kurum içinde Kurum Müdürü
onayı ve fotoğraflar istenecektir) *
Mark only one oval.

 evet

 hayır

39. Okulun düzenlemiş olduğu okul dışı tiyatro çalışması vardır.(Kurum dışında il ya da ilçe
onayı ve fotoğraflar istenecektir) *
Mark only one oval.

 evet

 hayır

40. Okulda müzik sınıfı oluşturulmuştur(Müzik Odası faal olarak kullanılan ve asgari düzeyde
malzemeler ile birlikte) *
Mark only one oval.

 evet

 hayır

41. Okulda resim sınıfı oluşturulmuştur(Resim Odası faal olarak kullanılan ve asgari düzeyde
malzemeler ile birlikte) *
Mark only one oval.

 evet

 hayır

42. Okulda kültürel koridor ya da alan vardır.(En az 20 metrekarelik bir alan olacaktır.) *
Mark only one oval.

 evet

 hayır

43. Tasarım-Beceri atölyesi kurulmuştur. (2023 Eğitim Vizyon belgesine uygun olmalıdır.) *
Mark only one oval.

 Evet

 Hayır

OKULUN KÜLTÜREL FAALİYETLERİ
Bu bölüm toplam 22 puan içermektedir.
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44. Okulda 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ile ilgili çalışma vardır. 2018-2019 Eğitim öğretim yılı
için pano, ilgili yarışmalara katılım, konu ile ilgili dergi, gazete vb. istenecektir. *
Mark only one oval.

 evet

 hayır

45. Okulun çıkarmış olduğu güncel gazete, e-gazete; dergi, e-dergi vardır. 2018-2019 Eğitim
öğretim yılında aylık, dönemlik veya yıllık okul dergisi; gazetesi çıkarmış olmak.(Dergi en
az 20 sayfa; Gazete en az 4 sayfa olacak) *
Mark only one oval.

 evet

 hayır

46. Okul tanıtımı ile ilgili broşür, afiş, kamu spotu v.b. materyaller vardır. (2018-2019 Eğitim
öğretim yılı için) *
Mark only one oval.

 evet

 hayır

47. Okulda kitap okuma saatleri düzenlenmiştir.(Öğretmenler kurulu kararı ya da zümre
toplantısında alınan karara bakılacaktır) *
Mark only one oval.

 evet

 hayır

48. Okul kütüphanesi faal ve kütüphane ile ilgili bilgiler günceldir(kitap listesi güncel ve e-okul
sistemine işlenmiş olması gerekmektedir) *
Mark only one oval.

 evet

 hayır

49. Okulda disiplin suçlarını önleyici tedbirler ve çalışmalar yapılmıştır.(Çalışmalar ile ilgili
evrak ve dökümanlar istenilecektir.) *
Mark only one oval.

 evet

 hayır

50. Kulüpler toplum hizmeti çalışmalarına faal olarak katılmaktadır.(Toplum hizmeti yapılan
alan ile ilgili resmi belgeler ve resim istenecektir.) *
Mark only one oval.

 evet

 hayır
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51. Okulda değerler eğitimi çalışmaları yapılmıştır. (Ekim-Mayıs ayısı içerisinde her için
gerçekleştirilmesi gereken Değer çalışması kontrol edilecektirDrama,tyatro,bilgilendirme
gibi etkinliklerin fotoğrafı istenilecektir.) *
Mark only one oval.

 evet

 hayır

52. Okulda öğretmenlere yönelik sağlık alanında çalışmalar yapılmıştır(ilk yardım, kan ve
organ bağışı v.b. sağlık alanında seminer etkinlkler, eğitim v.b.) *
Mark only one oval.

 evet

 hayır

53. Veli ve ailelerin aktif olarak katıldığı etkinlikler yapılmıştır.Bu etkinlikler belgelindirilecektir.
(Okul gösterileri, şiir dinletisi, tiyatro, yardım ve bakıma muhtaç kişilere ziyaretler vb.
faaliyetler-Sadece bir etkinlik için puan verilecektir.) *
Mark only one oval.

 evet

 hayır

54. Öğrencilere yönelik meslek tanıma-kariyer günleri etkinliği yapılmıştır.(Sadece bir etkinlik
için puan verilecektir.) *
Mark only one oval.

 evet

 hayır

55. Öğretmenlere yönelik sosyal etkinlikler yapılmıştır.(En az iki etkinlik zorunluluğu vardır.
Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine uygun resmi onay ve protokol istenecektir.) *
Mark only one oval.

 evet

 hayır

56. Okullar arası yardımlaşma faaliyetleri yapılmıştır.(Yapılan faaliyetler belgelendirilecektir -
onay ya da fotoğraf) *
Mark only one oval.

 evet

 hayır

57. Okulda engelli öğrencilere yönelik çalışmalar yapılmıştır.(Engelli wc, asansör v.b. aktif
olarak kullanılıyor olması gerekmektedir) *
Mark only one oval.

 evet

 hayır

58. Okulda öğrenci koçluğu aktif olarak uygulanmaktadır.(Onay ya da teblig istenilecektir) *
Mark only one oval.

 evet

 hayır
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59. Planlı ve etkili veli ziyaretleri yapılmaktadır.(Veli ziyareti ile ilgili fotoğraf ve gerekli formlar
istenecektir.) *
Mark only one oval.

 evet

 hayır

60. Yıllık plan dahilinde eğitsel geziler yapılmıştır.(Gezi dosyalarının uygun olup olmadığı
kontrol edilmeli. Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine uygun resmi onay ve protokol
istenecektir.) *
Mark only one oval.

 evet

 hayır

61. Okul,resim-öykü-şiir-kompozisyon yarışmalarında derece almıştır.(Yarışmaların İl Milli
Eğitim Müdürlüğü veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenleniyor olması
gerekmektedir.Seçilen branşlarda en fazla bir kategoride ilk üç derece için puan
verilecektir.
Mark only one oval per row.

Evet Hayır

İl/ilçe derecelerinde 1. olmuştur
İl/ilçe derecelerinde 2. olmuştur
İl/ilçe derecelerinde 3. olmuştur
Herhangi bir derece almamıştır

62. Okulun web sayfası güncel ve sosyal etkinlikler duyurusu yapılmaktadır. (Web sitesinde
personeller, okul bilgileri, okulun konumu, önemli gün ve haftalar etkinlikleri, stratejik plan
v.b. güncel olmalıdır.) *
Mark only one oval.

 Evet

 Hayır

OKULUN PROJE FAALİYETLERİ
Bu bölüm toplam 10 puan içermektedir.

63. Okulda proje oluşturma ve takip etme ekibi oluşturulmuştur.(Oluşturulan proje ekibi için
müdürlük onayı istenilecek olup,proje ekibi için kişilerin görev alanı açıkça belirtilecek ve
kişiler proje sürecinde aktif olarak görev alacaktır.) *
Mark only one oval.

 evet

 hayır

64. Okul AB Projesi hazırlayarak başvuruda bulunmuştur.(2018-2019 Eğitim öğretim yılı için
Proje dosyaları ve başvuru kabul belgesi istenilecek.) *
Mark only one oval.

 evet

 hayır
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65. Okulun AB projesi kabul edilerek yürütülmektedir.(Proje dosyaları ve hibe desteği kabul
belgesi istenilecek.) *
Mark only one oval.

 evet

 hayır

66. Okulda eTwinning projesi yürültülmektedir.(Proje dosyaları istenilecek. Her proje 1 puan
olup en fazla 3 proje değerlendirmeye alınacaktır.) *
Mark only one oval.

 evet

 hayır

67. Okul TÜBİTAK 4006 Kapsamında bilim fuarı etkinliği yapacaktır. (2018-2019 Eğitim öğretim
yılı başvuru kabul belgesi) *
Mark only one oval.

 evet

 hayır

68. TÜBİTAK Orta Öğretim Öğrencileri Arası Araştırma Proje Yarışmasına başvuruda
bulunmuştur.(Sistem üzerinden başvuru çıktısının alınması gerekir.) *
Mark only one oval.

 evet

 hayır

69. TÜBİTAK Orta Öğretim Öğrencileri Arası Araştırma Proje Yarışmasında bölge sergisine
gitmiştir.(Sistem üzerinden başvuru çıktısının alınması gerekir.) *
Mark only one oval.

 evet

 hayır

70. TÜBİTAK Orta Öğretim Öğrencileri Arası Araştırma Proje Yarışmasında Türkiye Finaline
gitmiştir.(Sistem üzerinden başvuru çıktısının alınması gerekir.) *
Mark only one oval.

 evet

 hayır

OKULUN EBA FAALİYETLERİ
Bu bölüm toplam 12 puan içermektedir.

71. Okuldaki öğretmenlerin % 90 ve üzeri oranda EBA üyeliği vardır. (Bilgileri sistem
üzerinden kontrol edilecektir. Bilgilerin güncel olması gerekmektedir.) *
Mark only one oval.

 evet

 hayır
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72. Okuldaki öğretmenlerin %90 ve üzeri oranda günlük EBA sitesini kullanmaktadır. ( 30 dk ve
üzeri dikkate alınacaktır.) (Bilgileri sistem üzerinden kontrol edilecektir. Bilgilerin güncel
olması gerekmektedir.)
Mark only one oval.

 evet

 hayır

73. Öğrencilerin EBA üyeliği-girişi yapılmıştır. (Bilgileri sistem üzerinden kontrol edilecektir.
Bilgilerin güncel olması gerekmektedir.)
Mark only one oval.

 evet

 hayır

74. Okul, EBA üzerinde ders içerik geliştirme yüklemesi yapmıştır. (Bilgileri sistem üzerinden
kontrol edilecektir. Bilgilerin güncel olması gerekmektedir.)
Mark only one oval.

 evet

 hayır

75. Okul, EBA sitesi üzerinde paylaşımda bulunmuştur. (Bilgileri sistem üzerinden kontrol
edilecektir. Bilgilerin güncel olması gerekmektedir.) *
Mark only one oval.

 evet

 hayır

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Bu bölüm toplam 17 puan içermektedir.

76. Kurum risk değerlendirme ekibi ve değerlendirmesine ilişkin bilgi girişi yapılmış mı?
(MEBBİS üzerinden kontrolü yapılacaktır.) *
Mark only one oval.

 evet

 hayır

77. Kontrol listeleri oluşturularak tehlikeler belirlenmiş mi? (MEBBİS üzerinden kontrolü
yapılacaktır.) *
Mark only one oval.

 evet

 hayır

78. Acil durumlar ekipleri oluşturularak, acil durumlar belirlenip Mebbis bilgi girişi yapılmış
mı? (MEBBİS üzerinden kontrolü yapılacaktır.) *
Mark only one oval.

 evet

 hayır
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79. Acil Durum tatbikatları yapılarak Mebbis Tatbikat raporları girişi yapılmış mı? (MEBBİS
üzerinden kontrolü yapılacaktır. İl veya ilçeye gönderilen tatbikat raporu geçerlidir.) *
Mark only one oval.

 evet

 hayır

80. Acil Durum kat kaçış tahliye planları koridor başlarına asılarak MEBBİS’e kayıt edilmiş mi?
(MEBBİS üzerinden kontrolü yapılacaktır.) *
Mark only one oval.

 evet

 hayır

81. Bahçe raylı demir kapılarında, kapının raydan çıkmasına önlem alınmış mı? (İş Sağlığı ve
Güvenliği Okul Rehber Kılavuzu doğrultusunda alınan önlemler ile yapılan çalışmalara
bakılacaktır.) *
Mark only one oval.

 evet

 hayır

82. Acil çıkış kapıları dışarıya açılan Panik Bar kapılar olarak düzenlenmiş mi? (İş Sağlığı ve
Güvenliği Okul Rehber Kılavuzu doğrultusunda alınan önlemler ile yapılan çalışmalara
bakılacaktır.) *
Mark only one oval.

 evet

 hayır

83. Yangın dolapları sisteminin TS EN 671 -1 standartlarına uygun mu? (İş Sağlığı ve Güvenliği
Okul Rehber Kılavuzu doğrultusunda alınan önlemler ile yapılan çalışmalara bakılacaktır.) *
Mark only one oval.

 evet

 hayır

84. Yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımları yapılmış mı? (İş Sağlığı ve Güvenliği Okul
Rehber Kılavuzu doğrultusunda alınan önlemler ile yapılan çalışmalara bakılacaktır.) *
Mark only one oval.

 evet

 hayır

85. Islak zeminlerde gerekli uyarı levhaları ve kaymaz bantlar var mı? (İş Sağlığı ve Güvenliği
Okul Rehber Kılavuzu doğrultusunda alınan önlemler ile yapılan çalışmalara bakılacaktır.) *
Mark only one oval.

 evet

 hayır
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86. Sınıf kapılarındaki kolların tehlike oluşturmayacak şekilde düzenlenmiş mi? (İş Sağlığı ve
Güvenliği Okul Rehber Kılavuzu doğrultusunda alınan önlemler ile yapılan çalışmalara
bakılacaktır.) *
Mark only one oval.

 evet

 hayır

87. Yüksekten merdiven boşluğuna düşmeyi önleyici fileler, pencerelerin açılır kanatlarına
korkuluk takılmış mı? (İş Sağlığı ve Güvenliği Okul Rehber Kılavuzu doğrultusunda alınan
önlemler ile yapılan çalışmalara bakılacaktır.) *
Mark only one oval.

 evet

 hayır

88. Sınıf ve diğer alanlardaki elektrik prizleri sağlam ve koruma kapaklı mı? (İş Sağlığı ve
Güvenliği Okul Rehber Kılavuzu doğrultusunda alınan önlemler ile yapılan çalışmalara
bakılacaktır.) *
Mark only one oval.

 Evet

 Hayır

89. Tuvalet lavabo mermerleri ayaklı ya da tehlike oluşturmayacak şekilde sabitlenmiş mi? (İş
Sağlığı ve Güvenliği Okul Rehber Kılavuzu doğrultusunda alınan önlemler ile yapılan
çalışmalara bakılacaktır.) *
Mark only one oval.

 Evet

 Hayır

90. Sınıf ve diğer alanlarda bulunan dolap ve initeler ‘’L’’ dirseklerle duvara sabitlenmiş mi? (İş
Sağlığı ve Güvenliği Okul Rehber Kılavuzu doğrultusunda alınan önlemler ile yapılan
çalışmalara bakılacaktır.) *
Mark only one oval.

 Evet

 Hayır

91. Özel politika gerektiren öğrenci ve personel için düzenlemeler yapılmış mı? (Asansör
,engelli rampası) (İş Sağlığı ve Güvenliği Okul Rehber Kılavuzu doğrultusunda alınan
önlemler ile yapılan çalışmalara bakılacaktır.) *
Mark only one oval.

 Evet

 Hayır

92. Yukarıda belirtilen sporsal-kültürel-sanatsal faaliyetler haricinde yapmış olduğunuz
herhangi bir faaliyet var mı?(1) (Her faaliyet 1 puan olup gerekli faaliyet ile ilgili görsel
istenecektir.) *
Mark only one oval.

 Evet

 Hayır

Faaliyet Alan Bilgisi
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Yukarıda belirtilen sporsal-kültürel-sanatsal faaliyetler haricinde yapmış olduğunuz etkinlikleriniz var 
ise belirtiniz.

93. Okulunuzda belirtilen sporsal-kültürel-sanatsal faaliyetler haricinde yapılmış kaç tane
faaliyetiniz bulunmaktadır.
Mark only one oval per row.

Evet Hayır

1 Faaliyet
2 Faaliyet

94. Okulunuzda belirtilen sporsal-kültürel-sanatsal faaliyetler haricinde yapılmış faaliyetler
hakkında bilgi veriniz lütfen (amaç-hedef-kapsam). En fazla iki faaliyet ekleyebilirsiniz ve
her eklediğiniz faaliyete göre puan alacaksınız. *
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