SOSYAL OKUL
SIKÇA SORULAN SORULAR

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
SOSYAL OKUL PROJESİ
SIKÇA SORULAN SORULAR (S.S.S.)
S: “Sosyal Okul” projesi nedir?
C: “Sosyal Okul” projesi, 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğüne
bağlıresmi okullarda uygulanan bir dizi etkinliğin kriter olarak yer aldığı ve sonucunda “SOSYAL
OKUL” un belirlendiği bir projedir.
S: Projeye nasıl başvuru yapılabilir?
C: Projenin uygulandığı eğitim-öğretim döneminin bitimine son iki ay kala (Mayıs) yayınlanan
onlineform aracılığıyla başvuru yapılabilmektedir. Başvuru süreci resmi yazı ile okullara
iletilmektedir.
S: Projeye ön başvuru yapmak gerekir mi?
C: Projeye katılım için ön başvuru alınmamaktadır.
S: Okullar projeye ne zaman başvuru yapmaktadır?
C: Proje, uygulandığı her eğitim-öğretim yılının başından itibaren başlamakta olup, Mayıs ayı içinde
alınan başvuru-değerlendirme sürecinde başvuru yapmaktadır. Son başvuru tarihinden sonra
yapılanbaşvurular kabul edilmemektedir.
S: Projeye kimler katılabilir?
C: Projeye Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ÖZEL EĞİTİM, ANAOKUL, İLKOKUL,
ORTAOKUL ve ORTAÖĞRETİM (Anadolu Liseleri, MTAL ve İHL) kurumları katılabilmektedir.
S: Proje süreci nasıl ilerlemektedir?
C: Proje süreci, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi tarafından gerçekleştirilen revize
çalışmaları sonrasında okullara proje formunun ulaştırılması ile başlamaktadır. Okullar proje
formundayer alan kriterlerin rehberliğinde okulda gerçekleştirmiş olduğu bir dizi etkinliği
toparlayarak eğitim- öğretimin tamamlanmasına bir ay kala (Mayıs ayında) proje başvurudeğerlendirme sürecine
katılmaktadır. Değerlendirme sürecinde kriterlerin en fazla sağlandığı okuldan başlanarak proje
ekibitarafından ziyaretler gerçekleştirilir ve süreç sonu değerlendirmesi ile tamamlanmaktadır.
S: Okulların proje ekibi kaç kişiden oluşabilmektedir?
C: Okul proje ekipleri aşağıdaki okul normu göz önünde bulundurularak belirlenmelidir.
1-10
Öğretmen
4 kişi

11-20
Öğretmen
6 kişi

21-30
Öğretmen
7 kişi

31-40
Öğretmen
9 kişi

41 – ve
üzeri
12 kişi

S: Proje kriterleri ne zaman güncellenmektedir?
C: Projede yer alan alt başlıklar ve kriterler her uygulama döneminin sonunda saha ziyaretlerinde
yaşanan sorunlar ve gelen talepler doğrultusunda yeni uygulama öncesi proje hazırlık ekibi
tarafındangüncellenmektedir.

S: Projede yer alan kriterler yapılmak zorunda mıdır?
C: Projede yer alan kriterleri yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Her kademedeki okullardan
oluşturulan ekipler tarafından güncellenen kriterler sonucunda okulun yaptığı faaliyetler ilgili
kriterler
çerçevesinde değerlendirilir. Okulun sadece yaptığı faaliyetlerle ilgili kriter puanları alınarak sosyal
okulpuanı hesaplanmaktadır.
S: Projeye başvuru ve katılım zorunlu mudur?
C: Projeye katılım okul müdürlüğü ve proje ekibinin tarafından yapılan iyi örneklerin
toplanması vedeğerlendirilmesi kapsamında zorunludur.
S: Proje ekibinde okul müdürü ve yardımcısı yer alabilir mi?
C: Proje ekibi oluşturulurken okul müdürü ve müdür yardımcısı proje ekibi görevlendirme
listesinde yeralabilmektedir.
S: Proje yazışmaları resmi olarak (DYS üzerinden) yapılmalı mıdır?
C: Proje süreçlerine ilişkin tüm yazışmalar resmi yazı prosedürüne bağlı olarak (gelen, giden
defterinekayıtlı) yapılmalıdır.
S: Geçen dönem projede yer alan okul yeni dönemde tekrar başvuru yapabilir mi?
C: Projeye her dönem başvuru yapılabilmektedir.
S: Önceki dönem projede “SOSYAL OKUL” belirlenen okul yeni dönemde tekrar “SOSYAL OKUL”
olarak değerlendirilebilir mi?
C: Proje yönergesi doğrultusunda ilgili şartları karşılayan okullar tekrar “SOSYAL OKUL”
olarakdeğerlendirilebilmektedir.
S: Önceki dönemde yer alan kriterlere yönelik yapılan faaliyetlerle yeni dönemde başvuru yapılabilir
mi?
C: Projeye başvuru her eğitim-öğretim dönemi esas alınmakta olup, mevcut dönemde
yapılanfaaliyetler projede kabul edilmektedir.
S: Okul proje ekibine ödül verilir mi?
C: Okulun proje ekibi ilgili çalışmalarında gösterdikleri gayretlerin desteklenmesi üzere İl
Müdürününteklifi ve Valilik Makamının onayı ile “BAŞARI BELGESİ” verilmektedir.
S: Yaptığım başvuru üzerinde değişiklik yapmam gerekiyor. Nasıl yapabilirim?
C: Süreç sonuna kadar yeniden başvuru yapabilirsiniz.
S: Projede yer alan kriteri yapılmadığı halde yapıldı şeklinde gösterilirse ne olur?
C: Eksik ve yanlış beyanlarda ilgili kriter puanının iki katı negatif puanlanarak toplam puandan
düşülmektedir.
S: Değerlendirme ve puanlamaya dair itiraz edilebilir mi, süresi kaç gündür?
C: Değerlendirme ve puanlamaya dair itiraz süresi; sonuçların (sonuçların açıklandığı gün dahil)
açıklanmasına müteakip 5 iş günüdür. Bu süreden sonra itiraz kabul edilmez. İtirazlar
yönergenin Ek-3’te yer alan tutanak dilekçesi ile yapılmalıdır.

