2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NAZİFE HATUN İÖO.  
5-A SINIFI I. DÖNEM VELİ TOPLANTI TUTANAĞI

TOPLANTININ YAPILDIĞI TARİH: 08.02.2019
TOPLANTI SAATİ : 15:00
TOPLANTI YERİ	   : 5-A sınıfı (Giriş Kat)

07.02.2019 tarihinde veli toplantısı yapılacağı hususunda velilere bilgilendirmek yapılarak, toplantıya katılımın önemi hususunda bilgi verildi. Veliler toplantıya davet edildi. Bildirilen tarih, saat ve mekanda toplantı yapılarak gündem maddeleri istişare edildi. Toplantı sonucunda aşağıdaki kararlar alındı.



GÜNDEM MADDELERİ

1- Toplantı açılış konuşması .... tarafından yapıldı, ardından seçimle sınıf veli temsilcisi seçildi.
2-  Toplantıya katılan veliler ile kısa tanışma yapıldı.
3-  Öğrencilerin derslerdeki durumu ve genel başarısı hakkında ilgili veliye bilgi verildi.
4-  Öğrencilerin derslere daha verimli çalışabilmesi için, velilere kısa eğitim yapıldı.
5-   Öğrencilerin sınıf içindeki genel hal ve hareketleri hakkında her öğrencinin velisine bilgi verildi.
6-   Öğrencilerin giyebileceği kıyafetlerin nasıl olacağı, temizliğin önemi hakkında velilere bilgi verildi.
7-   Veliler ile yapılacka işbirliği hakkında bilgiler verildi..
 8-  Velilerin kendi çocukları hakkında söylemek istedikleri dinlendi.
9-   Kapanuş konuşması yapıldı.

              GÜNDEM MADDELERİN GÖRÜŞÜLMESİ:
1-  Toplantıya açılış kounşması yapılarak başlandı. 10 öğrencinin velisi toplantıya katıldı. Gelmeyen 8 öğrencinin velisi tespit edildi. Daha sonra bu velilerle görüşülmesi kararı alındı. Yapılan seçimle veli temsilciliğine ........ seçildi.

2- Veliler ile birer birer tanışma konuşması yapıldı.

3- Öğrencilerin başarılı olması ve gerekli etkinliklerine aktif katılması için öğretmen ile veli işbirliğinin önemi üzerinde duruldu. Durumu zayıf olan öğrencilerin başarısını arttırmak için veli-öğretmen görüşmelerinin önemi üzerinde konuşuldu.

4- Ders için gerekli olan araç ve gereçlerin veliler tarafından temin edilmesinin önemi üzerinde duruldu. Bu durumun öğrencinin başarısını etkilediği hususunda bilgi verildi. Yıpranmış olan okul eşyalarının onarımının geciktirilmeden yapılması gerektiği hakkında bilgi verildi. Öğrencilerin okulda verilen derslerin evde düzenli olarak yapılması gerektiği söylendi. Plansızlığın başarısızlığı getirdiği üzerinde duruldu.

5- Çocukların okulda giydiği elbiselerin temizliği üzerinde durularak, temizlik hakkında genel bilgiler verildi.

6- İlerleyen dönemlerde öğrencinin başarısı için öğretmen ve veli buluşmasının sık sık yapılması gerektiği vurgulandı.

7- Öğrencilerin girmiş olduğu sınav ve testlerden aldığı puanlar velilere aktarıldı. Başarının artması için veliler ile istişlare edildi.

8-  Toplantıya son verildi.


                                                                                          Cenk Özdemir
                                                                                         ( Matematik Öğrt.)                                                                                                                              
                                                                                            5/A Sınıf Öğretmeni

https://www.testsorucoz.com

