
SOSYAL OKULUM PROJESİ İLKOKUL BAŞVURU FORMU 

 

Proje kapsamında okullarımız 3 Ocak 2020 – 15 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapmış 

olduğu çalışmaları elektronik ortamda kriterlere uygun olarak beyan edecektir. Eğitim-öğretim 

yılı sonunda okul puanları açıklanacak ve her türden en yüksek puanı alan 6 okul olmak üzere 

toplam 18 okul saha ziyaretine kalma başarısı gösterecektir. Saha ziyaretine kalan okullar proje 

takvimi doğrultusunda 25 Mayıs – 29 Mayıs 2020 tarihleri arasında müdürlüğümüz ‘’İzleme 

Değerlendirme Ekibi’’ tarafından ziyaret edilecek, yapılan çalışmalar yerinde görülecektir. 

Başvuruda okullarımızın puan aldıkları alanları ‘’İzleme Değerlendirme Ekibi’ ‘ne ispat etme 

zorunluluğu bulunmaktadır. Kayıt altına alınabilen tüm etkinlik görsellerinin ve tutanaklarının 

dosya ya da dijital ortamda ‘’İzleme Değerlendirme Ekibi’ ’ne sunulmak üzere muhafaza 

edilmesi gerekmektedir. Değerlendirme sonunda her okul türünden en yüksek puanı alan 3’er 

okul “Yılın Sosyal Okulu” seçilerek ödüllendirilecektir.  

OKUL BİLGİLERİ 

1.Okul Adı  2.Kurum Kodu  

3.İlçe  4.Okul Telefon No  

5.E-Posta  6. Web Adresi  

7.Sınıf Şube Sayısı  8.Öğretmen Sayısı  

9.Öğrenci Sayısı  10.Başvuru Yapan İlgili 
Personelin Adı Soyadı 

 

11.Başvuru Yapan 
İlgili Personelin 
Telefonu 

 12.Başvuru Yapan İlgili 
Personelin E-Posta Adresi 

 



PROJESİ DEĞERLENDİRME FORMU 

SOSYAL OKULUM PROJESİ İLKOKUL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

1.  Sosyal etkinlikler kurulu oluşturulmuştur.  (2 puan) 

2.  Sosyal etkinlikler yıllık çalışma planı hazırlanmıştır. (2 puan) 

3.  Veli toplantılarında gönüllü veliler belirlenerek gönüllü veli başvuru formu doldurulmuştur. (2 puan) 

4.  
Sosyal etkinlikler kapsamında okulu ve çevresini güzelleştirmeye yönelik çalışmalar yapılmıştır.  (3 

puan) 

5.  
Kendi okulunun veya imkânları yetersiz diğer okulların kitap, araç-gereç ve ihtiyaçlarını gidermek için 

kampanyalar düzenlenmiştir.  (4 puan) 

6.  
Sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerine destek sağlanmış, 

STK’lar ile işbirliği yapılmıştır. ( 3 puan ) 

7.  
Türkçe'yi doğru, güzel, etkili kullanma bilincini geliştirme ve kitap okuma alışkanlığını kazandırmaya 

yönelik çalışmalar yapılmıştır. (3 puan) 

8.  Okulumuzda belirli gün ve hafta kutlamaları eksiksiz olarak yapılmıştır. (4 puan) 

9.  Trafik kurallarına uyulması için öğrencileri ve halkı bilinçlendirme çalışmaları yapılmıştır. (2 puan) 

10.  
Toplumsal kurallara uyulması amacıyla öğrencileri ve halkı bilinçlendirme çalışmaları yapılmıştır. (2 

puan) 

11.  
Öğrenciler, veliler ve okul personeli tarafından yaşlı ve bakıma muhtaç insanlara yardımcı olacak 

çalışmalar yapılmıştır. (3 puan) 

12.  İlçe İçi Geziler Düzenlenmiştir. (2 puan) 

13.  İl İçi Geziler Düzenlenmiştir. (2 puan) 

14.  İl dışı Gezi Düzenlenmiştir. (3 puan) 

15.  Okul olarak müze gezisi düzenlenmiştir. (2 puan) 

16.  Okulun faal bir folklor ekibi vardır. (3 puan) 

17.  Okul içerisinde öğrencilerin ürünlerinden oluşan bir resim sergisi yapılmıştır. (2 puan) 

18.  Okul içi bilgi - genel kültür yarışması düzenlenmiştir. (2 puan) 

19.  Okul tarafından kermes düzenlenmiştir. (2 puan) 

20.  Okulun spor alanları faal ve işlevseldir. (2 puan) 

21.  Okulun faal bir korosu vardır. (3 puan) 

22.  Okul içi Futbol müsabakaları düzenlenmiştir.    (2 puan) 

23.  Okul içi Basketbol müsabakaları düzenlenmiştir. (2 puan) 

24.  Okul içi Voleybol müsabakaları düzenlenmiştir. (2 puan)      

25.  Okul içi Masatenisi müsabakaları düzenlenmiştir. (2 puan)     

26.  Okul içi Satranç müsabakaları düzenlenmiştir. (2 puan)     

27.  Okullar arası spor müsabakalarına katılım sağlanmıştır. (3 puan) 

28.  Okulda resim, müzik veya zekâ oyunu sınıfı mevcuttur. (3 Puan) 

29.  Kariyer günü etkinlikleri düzenlenmiştir.(2 puan) 

30.  Öğrenciler tarafından bireysel ve ortak projeler hazırlanmıştır. (3 puan) 

31.  Okul tarafından son 1 yıl içinde Avrupa Birliği projeleri yapılmıştır / yapılmaktadır. (2 puan) 

32.  
Okulumuz son 1 yıl içinde bir başka kurum tarafından yürütülen Avrupa Birliği projesine ortak 

olmuştur. (2 puan) 

33.  Okulda kulüp çalışmalarının düzenli olarak duyurulduğu panolar vardır. ( 2 puan ) 

34.  Okulun aktif ve düzenli olarak güncellenen web sitesi vardır. ( 2 puan ) 

35.  Okulun çıkarmış olduğu bir gazete vardır. (2 puan) 

36.  Okulun düzenlemiş olduğu tiyatro çalışması vardır.  (2 puan) 

37.  Değerler Eğitimi ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. ( 2 puan ) 



 

38.  Planlı ve etkili veli / aile ziyaretleri (ev-işyeri) yapılmaktadır.( 2 puan ) 

39.  Aile Eğitim Programı yürütülmektedir. (Planlı ve süreli yapılan programlar) ( 2 puan ) 

40.  Sosyal etkinliklerde başarılı öğrenciler ödüllendirilmektedir. (2 puan) 

41.  Öğrencilerin aldıkları ödüller (madalya, kupa, plaket vb.) okulda sergilenmektedir. ( 2 puan ) 

42.  Okullarını başarı ile temsil eden öğrenciler için pano düzenlenmiştir. ( 2 puan ) 

43.  Okulda bir tasarım-beceri atölyesi (TBA) kurulmuştur. (2 puan) 

44.  
Yukarıda belirtilen sportif-kültürel ve sanatsal faaliyetler haricinde var ise; okulunuzun sosyal okul 

olma yolunda yürüttüğü diğer çalışmaları belirtiniz. (Bu kritere verdiğiniz yanıtlar İzleme 

Değerlendirme Ekibince toplam puanınıza ‘’ek puan’’ (Azami 5 Puan) olarak yansıtılacaktır.) 


