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Duruma uygun cevabınızı aşağıda yer 
alan açılır hücrelerden seçiniz.

1 Mevzuata göre kurum tabelası ile yönlendirme ve adlandırma tabelaları hazırlanarak
uygun yerlere asılmış mıdır?

2 Okul binası ve eklentilerinde bakım ve onarım gerektiren işler eğitim öğretim başlamadan
önce tamamlanmış mıdır? 

3 Derslikler ve diğer bölümlerde temizlik, tertip, düzen ve hijyenin sağlanmasına yönelik
hazırlıklar tamamlanmış mıdır?

4
Okul tuvalet ve lavabolarının yeterliliği, temizlik ve hijyeni uygun mudur? (öğrenci
sayısına göre lavabo ve tuvaletler ile sabun, tuvalet kağdı, kağıt havlu vb. temizlik
malzermelerinin yeterliliği.)

5 Okul bahçesi, oyun ve spor alanları hazır hale getirilmiş midir?

6 Doğalgaz dönüşümleri tamamlanmış mıdır?

7 Engellilerin erişimine yönelik gerekli tedbirler alınmış mıdır?

8 Okulda kütüphane ve yeterince kitap var mıdır? 

9 Ücretsiz ders kitapları ile yardımcı kaynaklar öğrenci sayısına göre okula ulaşmış mıdır?

10 Ders araç-gereci ve materyallerin (bilgisayar, etkileşimli tahta, atölye ve laboratuvar
malzemeleri vb.) hazır halde midir?

11 Kullanılabilir durumda olup okul ve eklentilerinde ihtiyaç fazlası araç-gereç ve
materyallerin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılmış mıdır?

12 Çevre dostu 1000 okul projesi kapsamında çalışmalar tamamlanmış mıdır? (varsa)

13 Okulda yönetici sayıları norm kadroya göre uygun mudur?

14 Okuldaki öğretmen sayıları norm kadroya göre uygun mudur?

15 Eğitim-öğretim yılı çalışma takvimine göre okul yönetimi tarafından yapılması gerekenler 
planlanmış mıdır?

16 Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesinin Ek-1 ve Ek-2 takviminde yer alan kurul 
çalışmaları planlanarak uygulanmakta mıdır?

17 Yöneticiler ve diğer personel arasında görev dağılımı yapılmış mıdır?

18 Okul öncesi eğitimde okullaşma oranının arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılmakta 
mıdır?

19 Okul Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında servis hizmetlerinin sağlıklı ve düzenli bir 
şekilde yürütülmesine yönelik planlamalar ve çalışmalar yapılmış mıdır?

20 Taşıma kapsamındaki öğrencilerin öğle yemeklerini düzenli, sağlıklı ve hijyenik bir
ortamda yiyebilmeleri için gerekli tedbirler alınmış mıdır?

21 Okul bünyesinde pansiyon varsa, yatakhaneler, mutfak, yemekhane vb. bölümler hazır
hale getirilmiş midir?
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Okul bünyesinde pansiyon varsa, yemek, temizlik, hizmet alımı ve bakım onarımla ilgili
ihale süreçleriyle edim ve yapım işleri zamanında tamamlanmış mıdır? (Büyük ve/veya
küçük onarımların yaz tatili sürecinde tamamlanması, malzeme ve hizmet alım
süreçlerinin eğitim öğretim başlamadan bitirilmesi.)

23 Okul bünyesinde pansiyon varsa, mevcut durum itibarıyla ulaşılan pansiyon doluluk oranı
% (Barınan öğrenci sayısı/ kapasite) x100
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