
  

                                                                                                                                                     

 

 
Tarih: 31.08.2016 

 

 

Değerli okul müdürümüz ve öğretmenlerimiz 

 

6 Eylül 2016 Salı saat 10:00’da KTOEÖS Lokalinde Meslek Liselerinin 

sorunlarını tartışmak ve çözüm önerileri üretmek için toplantı yapılacaktır. Her 

okuldan idareci ve bölüm temsilcilerinin bu toplantıya katılması, sorunların 

tespiti ve çözümüne katkı koyacaktır.  

Katılımınız önemlidir.  

 

                                                           
  Vedat TEK 

Genel Sekreter   

Yönetim Kurulu a. 

 

 

Gündem :  

1- İşletmelerde beceri eğitimi 

2- Meslek liselerinde ivediliği olan sorunlar 

 

 

Ek: Bakanlığın İşletmelerde Beceri Eğitimi Önerileri  

 

K.T.O.E.Ö.S. 

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası 

Adres: Abdullah Parla Sokak No:5, Çağlayan, Lefkoşa - Kıbrıs  

Tel: 228 79 71                         Faks: 228 86 48 

E-posta: info@ktoeos.org Web sitesi: www.ktoeos.org 
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EK  

Eğitim Bakanlığının İşletmelerde Beceri Eğitimi Önerisi 

 

9. 10. ve 11.  Sınıflarda 30 iş günü staj uygulaması yapılması zorunludur.  

Öğrenci bu stajı yaparken şubat tatili ve yaz aylarında yapabilir. 

 

Bu uygulamada;  

Dairenin Sorumluluğu; 

 Öğrenci sigortalarını sağlamak 

 Öğrenci iş dosyasını  okul idaresine teslim etmek 

 Yaz aylarında yapılan staj uygulamalarında olağanüstü durumlarda çözüm 

önerisi getirmek 

 Değerlendirme çizelgelerini hazırlamak 

Okul idaresinin sorumluluğu; 

 İş yeri ve veli ile işletmelerde beceri eğitimi sözleşmesini imzalatmak 

 Öğrencilere işletme bulmada yardımcı olmak 

 Sigorta işlemleri için bakanlığa öğrenci isimlerini staj dönemi ve iş yeri ve 

iletişim bilgileri ile iletmek 

 Öğrenci iş dosyalarını hazırlayarak öğrenci ve iş yerlerine dağıtımı yapmak 

 Değerlendirme çizelgelerini usulüne uygun olarak işlemek 

Öğrenci Sorumluluğu;  

 İş yeri bulma ve bunu okul idaresine bildirmek 

 Gerekli izini veli ve iş yeri sahibinden almak 

 Devamlılığa ve iş yeri kurallarına uymak 

 İş dosyasını usulüne uygun tutmak ve staj sonunda okul idaresine teslim 

etmek 

 Kapalı zarf ile verilen devam devamsızlık ve değerlendirme notunu okul 

idaresine teslim etmek 

Değerlendirme; 

 

İş dosyası okul idaresine teslim edilir. Okul idaresi eylül ayı ile birlikte 

öğretmenlere görev vererek işletmelerden kapalı zarf ile gönderilen notu 

aşağıdaki kıstaslara göre işler. 

 

9. sınıf; 

İşyeri sahibi notu % 60 

Staj dosyası değerlendirme notu ( öğretmen tarafından verilecektir) %40 
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10. sınıf 

İşyeri sahibi notu % 60 

Staj dosyası değerlendirme notu ( öğretmen tarafından verilecektir) %40 

   

11. sınıf 

İşyeri sahibi notu % 60 

Staj dosyası değerlendirme notu ( öğretmen tarafından verilecektir) %40 

 

 

Notun işlenmesi: 

 

 

Not bir bütün olarak 12. Sınıf  İBE eklenir. Bu yapılırken; 

 

 

9. sınıf 10. sınıf 11. sınıf 12. sınıf Aritmetik 

Ortalama 

%25 % 35 % 40 %100  

% 100 %100  

ÖRNEK   

80 80 90 90  

80*25/100 80*35/100 90*40/100 90*100/100  

2 2,8 3,6 9,0  

8,4 9,0 8,7 

  

 

 


