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PROJE TAKVİMİ: 

 

YAPILACAK İŞ YAPILACAK TARİH KOORDİNASYON 

Temiz sınıfların seçimi 
Her hafta                                

komisyonca belirlenen gün 
Temiz Sınıf Seçme Komisyonu 

İyi davranış kazandırma 

panosunun hazırlanması 
Sürekli Temiz sınıf seçme komisyonu 

Ödüllendirme süreci Her ay 
Okul idaresi tarafından haftanın 

en temiz sınıfına beyaz bayrak 

 

PROJENİN AMACI: 

1- Çocuklarımıza önce kişisel temizlik alışkanlıklarını en kalıcı şekilde kazandırmak, 

2- ‘Okulumuz evimizdir’ düşüncesini kabullenmiş ve ona göre okula aidiyet duyguları gelişmiş bireyler 

yetiştirmek. 

3-Okulumuz öğrencilerine temizlik bilincini kazandırmak. 

4-Daha temiz bir sınıf ve okul ortamı oluşturmak. 

5-Öğrencilerimizin temizliğe önem verme ve çevresini temiz tutma alışkanlığı kazanmalarını sağlama. 

6-Öğrencilere güzel davranış kazandırıp kalıcı hale getirmek. 

 

PROJENİN HEDEF KİTLESİ: 

 

1. Öğrenciler 

 

PROJENİN TEMEL FAALİYETLERİ: 

 

1. Komisyonca her hafta en temiz sınıfın ve güzel davranışların belirlenmesi  

2. Temizlik ile ilgili panonun hazırlanması ve bu panoda güzel davranış gösteren sınıflara gülen 

yüz verilmesi. 

3. Ödüllendirme sürecinde her ay temiz sınıf ve güzel davranış gösteren sınıflara bakılarak 

törenlerde o sınıfın öğretmeni ve sınıf başkanına beyaz bayrağın teslim edilmesi 



4. KARŞILAŞILACAK ZORLUKLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER: 

 

1. Ne kadar zaman alırsa alsın sabırlı bir şekilde eğitim verilmeye devam edilecek. 

2. Öğrenciler ödüllendirme yoluyla temiz olmaya teşvik edilecekler. 

3. Her öğrenci gönüllü bir temizlik müfettişi olacak ve gerekli zamanlarda gerekli kişilere 

uyarılarda bulunacak. 

4. En fazla haftanın en temiz sınıfı seçilen sınıf ve o sınıfın öğretmeni ile çekilmiş olan 

fotoğrafları siteye ve okul panosuna eklenecek. 

 

PROJEDEN BEKLENEN SONUÇLAR: 

 

       1- Daha sağlıklı bir nesil yetişecektir. 

       2- Temiz ortamda eğitim gören öğrenciler kendilerini daha değerli hissedecekler, bu da ders 

başarılarında artışa vesile olacaktır. 

       3- Öğrencilerin okula karşı aidiyet duygusu artacak ve disiplin sorunlarında azalma 

gözlemlenecektir. 

       4- Öğrencilerin temizlik, hijyen, sağlıklı yaşam konusunda duyarlı olmaları ve temizlik bilinci 

kazanmaları sağlanacaktır. 

       5- Öğrencilerin güzel davranış kazanmaları ve bunu kalıcı hale getirilmesi sağlanacaktır. 

 

PROJENİN HAZIRLANMA SÜRECİ: 

 

1. Okul idaresince, başkanlığını müdür yardımcısının yaptığı ve her hafta en temiz sınıfı seçen 

‘Temiz Sınıf Seçme Komisyonu’ kurulacak. 

2. Komisyon tarafından temiz sınıf seçilme kriterleri belirlenecek. 

3. Her hafta düzenli olarak o haftanın en temiz sınıfı seçilecek. 

 

 

 

 



PROJENİN UYGULANMASI: 

 

1- Puanlama görevli öğretmenler tarafından yapılarak, verilen puanların ortalaması alınacak ve en 

yüksek puan alan sınıf en temiz sınıf seçilecek. 

2-Seçilmiş olan sınıfa okul idaresi tarafından en temiz sınıf bayrağı verilecek ve o bayrak o sınıfın 

kapısında bir ay süreyle asılı kalacak. 

       

      Okulda öğrencilerimizin sağlıklı ve hijyenik bir ortamda eğitim-öğretim görmeleri son derece 

önemli olup okul çalışanları olarak bu ortamı sağlamaya dikkat etmekteyiz. Bunun yanında 

öğrencilerimize temizlik alışkanlığı kazandırmak, yaşadıkları ortamı temiz ve düzenli kullanmalarını 

sağlamak amacıyla bu projeyi başlattık. Sınıflarının daha tertipli, düzenli ve temiz kalmasının yanında 

sınıf öğrencilerinin kendi sınıflarını güzelleştirme çalışmaları, okul ve sınıf eşyalarının  bakımı ve 

korunması da denetimlerde değerlendirme kapsamında olacaktır. 

      1.sınıfları 2. sınıf öğretmenleri, 2. sınıfları 1. sınıf öğretmenleri değerlendirecektir. Bu 

değerlendirme haftada iki kez yapılacaktır. Değerlendirme Salı ve Perşembe günleri beslenme 

saatinden sonra gizli olarak yapılacaktır. Bu değerlendirme belirlenen günün 4. ve 5. teneffüsünde 

olacaktır. Bu değerlendirme tarihleri müdür yardımcımız İsa TUTSOY tarafından görevli öğretmenlere 

gizlilik esası gözetilerek verilecektir. 

     1. ve 2. sınıf öğretmenleri bu projeyi sınıflarına anlatacak, öğrencilerin motive olmalarını 

sağlayacaklardır. "Okulumu Seviyorum, Yerlere Çöp Atmıyorum" sloganı ile sınıflarımız temiz kalacak 

okulumuz tertemiz bir ortama kavuşacaktır. İstenen davranışlar kazandırılarak devamı sağlanacaktır.                                                              

  

Öğrencilerimize “Güzel Davranışlar”  kazandırmak amacıyla tasarlanan projemizde; 



Öncelikli olarak 5 güzel davranış belirledik. 

1-Sınıf ve Okul İçinde Koşmam 

2-Arkadaşlarıma Çok İyi Davranırım. 

3-Sınıf ve Okul Eşyalarına Zarar Vermem. 

4-Zil Çalınca Oturur, Öğretmenimi Beklerim. 

5-Sınıfımı ve Okulumu Temiz Tutarım. 

  

        Bunun için, üzerinde sınıf resimlerinin ve belirlenen 5 güzel davranışın bulunduğu bir tablo 

hazırlanacaktır(Güzel Davranış Tablosu).  Her davranış için oluşturulan sütunların tamamına “gülen 

yüz” yapıştırılacaktır. Bütün öğrencilerimize projemizi nasıl uygulayacağımızı anlatarak tablo hakkında 

bilgilendirilecektir. “Güzel Davranış Tablo”muzu öğrencilerimizin rahatlıkla görebileceği koridorun 

uygun bir yerine asıp öğrencilerin davranışlarını gözlemlenmeye başlanacaktır. Tespit edilen olumsuz 

davranışlar, 5 güzel davranıştan hangisi ise o davranışa ait “gülen yüz”ü almak suretiyle projemizi 

uygulamaya başlanacaktır. 

       Ayın sonunda en çok “gülen yüz”ü bulunan sınıfımıza ”beyaz bayrak” ile ödüllendirecektir. 

 

 

PROJEYİ HAZIRLAYANLAR 

 

 

SIRA NO ÖĞRETMENİN ADI VE SOYADI ÜNVANI İMZASI 

1 KEMAL KARA Okul Müdürü  

2 İSA TUTSOY Müdür Yardımcısı  

3 ALİ YÜKSEL Sınıf Öğretmeni  

4 ÖZLEM DÜNYAGÜZELİ Sınıf Öğretmeni  

5 NESLİHAN DUMANOĞLU Sınıf Öğretmeni  

6 FİGEN HALİSKARANFİL Sınıf Öğretmeni  

7 SULTAN YÜKSEL Sınıf Öğretmeni  

 


