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Okul Öğrenci Meclisi'nin Amaçları :

Meclis gündeminde öncelikli olarak öğrencilerin eğitim ve okul yaşantısını ilgilendiren, 

eğitimde başarı düzeyi, ulaşım sorunları, sağlıklı beslenme, barınma, zararlı alışkanlıklar, spor 

imkânları gibi konular görüşülür. 

Ayrıca;

a) Komisyon raporlarını değerlendirir.

b) Komisyonların faaliyet raporlarını inceler.

c) Gündemde belirlenen konuları görüşüp karara bağlar.

d) Konuyla ilgili eğitici kol/öğrenci kulübü üyeleriyle ortak çalışmalar yapar.

e) Öğrencilerin problemleri ile ilgili konuları değerlendirir.



Başkanın Görevi Nedir?

 Öğrencilerin okul ve bölgeye uyumlarını sağlayacak önlemlerin alınmasına, etkili bir eğitim 

ortamının oluşturulmasına, eğitim ve öğretimin kalitesinin artırılmasına, öğrenci sorunları ve bu 

sorunların çözümüne, okuldaki eğitici kol faaliyetlerinin başkanları ile işbirliği yaparak okul ve 
eğitim bölgesinde yapılacak spor ve kültürel yarışmaların, yöresel ve milli günlerin kutlanmasına 

vb. sosyal etkinliklerin yapılmasına katkıda bulunmak.

 Öğrenci - öğretmen - idare iletişiminde etkin rol almak.

 Tören, bayram ve diğer organizasyonlarda görev almak.

 Gerektiğinde okulu dışarıda temsil etmek.

 Diğer okulların öğrenci kurullarıyla iletişime geçerek, okulumuzun diğer okullarla iletişimini 
arttırmak.

 Okulun iyileştirilmesine yönelik eğitim ve seminer çalışmalarına katılmak ve görev almak.



Başkanın Görevi Nedir?

❖ Yıllık sınavların ve etkinliklerin planlanmasına katılmak.

❖ Bir sonraki yılın öğrenci kurulu seçim çalışmalarını yürütmek.

❖ Yeni seçilen öğrenci kurulu üyelerini kurul çalışmaları konusunda hazırlamak.

❖ Okul yıllık çalışmalarına etkin olarak katılmak.

❖ Sene sonu mezuniyet törenini organize etmek, bayrak, flama devir teslimini yapmak.

❖ Okul yemek mönülerinin belirlediği kurula yetkili seçmek, gibi temel konularda okul 
yönetimine ve ilgili kurullara görüş ve önerilerde bulunmak.



BAŞKAN VEKİLİ VE KATİBİN GÖREVLERİ:



Başkan Yardımcılarının Görevleri:

❖Başkan olmadığı zamanlarda tüm sorumlulukları 

üstlenmek.

❖Başkanın verdiği görevleri yerine getirmek.



KOMİSYONLARIN GÖREVLERİ NEDİR?

Komisyonlar, meclisin çalışma esas ve 
usûllerine göre toplanır ve karar alır.

Üyeler, Komisyon toplantılarına devam etmek 
zorundadırlar. Özürsüz iki defa toplantıya 

katılmayan üyenin üyeliği sona erer. Bu yolla 
boşalan üyelik, en kısa sürede aynı usûlle

doldurulur.

Komisyon, Meclis tarafından havale edilen bir 
konuyu 20 gün içinde inceleyerek Meclis 

Başkanlığına bir rapor hâlinde sunar.

Bu süre, Komisyon Başkanının teklifi üzerine 
Başkanlık Divanı tarafından en fazla on gün daha 

uzatılabilir. 



MECLİS YÖNETİM KADROMUZ



KOMİSYONLAR:



KOMİSYONLAR:
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