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 İLK / ORTAOKULU 

 

 

……-….. EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ 

OKUL YÜRÜTME KOMİSYONU KARARLARI 

 

 

 
    
      OKULU                  : …………… ĠLK / ORTA OKULU 

      TOPLANTI YERĠ     : ÖĞRETMENLER ODASI  

      TOPLANTI TARĠHĠ : ../../….       

 

       

 

      

      Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2524 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Rehberlik ve Psikolojik 

DanıĢma Hizmetleri yönetmeliğinin 45 maddesi gereğince Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri 

Yürütme Komisyonu, Okul Müdürü …..’in baĢkanlığında ../../…. PerĢembe günü saat 14.00’da öğretmenler 

odasında toplanarak önceden belirlenen gündem maddeleri görüĢülmüĢ ve aĢağıdaki kararlar alınmıĢtır. 

 

 

 

GÜNDEM MADDELERİ: 

 
1. AçılıĢ ve Yoklama 

 

2. ….-…. (bir önceki) Eğitim-öğretim yılında okulumuzda yürütülen Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma 

Hizmetleri faaliyetlerinin değerlendirilmesi, …..-…. Eğitim-öğretim yılı içerisinde okulumuzda 

gerçekleĢtirilecek Rehberlik faaliyetlerinin görüĢülerek karara bağlanması 

 

3. Okulumuzda yapılması düĢünülen rehberlik ve psikolojik danıĢma çalıĢmalarına iliĢkin ihtiyaçların 

belirlenmesi, çalıĢmalarla ilgili önerilerin değerlendirilmesi, yapılması gereken iĢ ve iĢlemlerin karara 

bağlanması 

 

4. ....-....Eğitim-öğretim yılında öğrencilere, velilere yönelik yapılacak rehberlik çalıĢmaları ile ilgili genel 

bir değerlendirilmenin yapılması 

 

5. ....-....Eğitim Öğretim yılı Okul PDR Hizmetleri çalıĢma programının incelenmesi 

 

6. ....-....Eğitim Öğretim yılı Okul PDR Hizmetleri çalıĢma programı doğrultusunda hazırlanacak olan Sınıf 

Rehberlik Planlarının hazırlanması ve aylık Rehberlik Faaliyet Raporları ile Sosyal kulüp çalıĢma 

raporlarının görüĢülmesi 

 

7. Sınavlara hazırlanan (TEOG/PYBS vs..) öğrencilere yönelik yapılacak çalıĢmaların belirlenmesi. 

 

8. Özel Eğitim Gereksinimli öğrencilerin önceden tespit edilmesi, ilgili öğrencilerin Rehberlik ve 

AraĢtırma Merkezine yönlendirilmesi ve ilgili öğrencilere yönelik BireyselleĢtirilmiĢ Eğitim 

Programı(BEP)’nın hazırlanması. 

 

9. Veli ziyaretleri veli toplantıları ile Aile-okul-öğrenci iĢbirliği ve iletiĢiminin sağlanması konusunda 

yapılacak çalıĢmaların görüĢülmesi. 

 

10. KapanıĢ  

 



 
 

KARARLAR: 

 

1. Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Yürütme Komisyonu Toplantısında Okul müdürü 

…………’in baĢkanlığında; okul müdür yardımcısı ……….., okul Psikolojik DanıĢmanı ve Rehber 

Öğretmeni ……….., 1.sınıf Ģube rehber öğretmeni ……, 2.sınıf Ģube rehber öğretmeni ………., 3.sınıf 

Ģube rehber öğretmeni ……….., 4.sınıf Ģube rehber öğretmeni …….., 5.sınıf Ģube rehber öğretmeni 

…………., 6.sınıf Ģube rehber öğretmeni ………….., 7.sınıf Ģube Rehber öğretmeni ………., 8.sınıf 

Ģube rehber öğretmeni ……….. ve okul öğrenci temsilcisi ………….. hazır bulunmuĢtur. 

 

2. …….-…… (bir önceki) Eğitim-öğretim yılı içerisinde gerçekleĢtirilen çalıĢmaların varsa eksiklikleri 

giderilerek ....-....eğitim-öğretim yılında da devam edilmesine 

 

3. ....-....Eğitim Öğretim yılı okul rehberlik ve psikolojik danıĢma hizmetleri yıllık çerçeve planı incelenip 

onaylanmasına 

 

4. ....-....Eğitim Öğretim yılında okula yeni baĢlayan öğrencilere yönelik olarak oryantasyon (uyum 

sağlama) çalıĢmalarına ağırlık verilmesine karar verildi. 

 

5.  ....-....Eğitim Öğretim yılında okulda disiplin olaylarının yaĢanmaması için gerekli önlemlerin 

alınmasına karar verildi. ġiddet önleme eylem planının bu doğrultuda PDR servisince hazırlanıp, tüm 

okul personelinin katılımıyla uygulanması karara bağlandı. 

 

6.  ....-....Eğitim Öğretim yılında uygulanacak sınıf rehberlik planlarının hazırlanması ve uygulanması 

sırasında sınıf rehber öğretmenleri ile okul rehber öğretmeninin sıkı bir iĢbirliği 

içinde olmasına karar verildi. 

 

7. Sınavlara hazırlanan 8. sınıftaki öğrencilere ile ara sınıflarda sınavlara hazırlanan öğrencilere yönelik 

olarak çalıĢmalara(seminer vb.) yoğunluk verilmesine karar verildi. 

 

Sınavlara hazırlanan öğrencilerine yönelik ilgili makamların uygun görmesi halinde hazırlık kursu 

yapılması kararlaĢtırıldı. 

 

8. KaynaĢtırma eğitimi alması gereken öğrencilerin erken teĢhisi için özellikle sınıf rehber öğretmenlerinin 

daha dikkatli Ģekilde gözlem yapmalarına ve okul rehber öğretmeniyle bu konuda sürekli temas halinde 

bulunmalarına karar verildi. 

 

9. Okul-veli-öğrenci iĢbirliğini geliĢtirmek adına veli toplantılarını belirli aralıklarla sınıf ve okul 

düzeyinde gerçekleĢtirmeye. Aynı zamanda uygun görülen öğrenci ailelerine Ģartlar ve koĢullar 

dahilinde ev (veli) ziyaretlerinin yapılmasına karar verilmiĢtir. 

 

10. Dilek ve temennilerle toplantı sonlandırıldı. 

 

 

Not: Bu PDR hizmetleri yürütme komisyonu toplantısı karar tutanakları, bu konuda genel bir 

farkındalık oluşturmak ve bilgi vermek amacını taşımaktadır. Her okulun kendine özgü bir toplantı 

gerçekleştirmesi gayet tabii olarak beklenmektedir.. 

İyi çalışmalar dileriz.. 

 

 

 

(Bu alana toplantıya katılanlar için imza sirküsü açılır ve toplantıya katılan her bir üyeye imzalatılarak 

bu tutanak dosyaya konur) 

 

 

 

 


