
BİLECİK ERTUĞRULGAZİ LİSESİ 

2022-2023 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI YKS YILLIK EYLEM PLANI 

 

AYLAR HAFTA YAPILACAK ÇALIŞMALAR 

 

 

 

 

EYLÜL 

2 Okul Akademik Takip Komisyonunun (Her zümre dâhil edilerek) 

oluşturulması 

3 2021-2022 Yaz döneminde başlatılan öğrenci koçluğu uygulamasını 

değerlendirilmesi 

4 2022-2023 Öğrenci Koçluğu uygulamasının öğrenci listelerinin güncellenmesi 

5 YKS Eylem Planı’nın okul sitesinde duyurulması  

Öğretmenlerin, Velilerin ve Öğrencilerin YKS Eylem Planı Hakkında 

Bilgilendirilmesi 

 

 

 

 

EKİM 

1 Deneme sınavı takvimi oluşturulması 

2 Dersler bazında konu tarama testlerinin planlanması  

3 Okul rehberlik servisi tarafından sınav sistemi hakkında öğrencilere ve velilere 

bilgilendirme yapılması 

4 12. Sınıf rehber öğretmenleri tarafından 12. Sınıf öğrencilerinin evde 

yapacakları çalışmalar konusunda öğrenci velileri ile çevrimiçi toplantı 

yapılması 

 

 

 

 

 

KASIM 

1 YKS ekseninde, okuduğunu anlama becerisinin geliştirilmesi için Türk Dili ve 

Edebiyatı kitap okuma etkinlik planı hazırlanması 

2 Ara tatil çalışma planı hazırlanması ve veli toplantısının planlanması 

3 14-18 Kasım 2022 – ARA TATİL 

4 12. sınıflardaki seçmeli dersler bazında zümre öğretmenleri arasında program 

dahilinde eşgüdüm toplantısı yapılması 

5 2022 YKS yerleştirme sonuçları doğrultusunda, puan türlerine göre 

üniversitelerin bölüm taban puanlarını gösterir okul panosu hazırlanması  

 

 

 

 

 

ARALIK 

1 Deneme sınav sonuçlarının duyurulması ve değerlendirilmesi için, öğrenci, 

veli, öğretmen ve yöneticilerin bulunduğu çevrimiçi iletişim grubu 

oluşturulması 

2 Öğrenme eksikliklerinin giderilmesi için öğrencilerin kendi istekleri ve 

öğretmenlerin yönlendirmesiyle akran grupları oluşturmaları 

3 Ara sınıfların YKS sürecine hazırlanmaları kapsamında YKS sistemi tanıtım 

semineri düzenlenmesi  

4 12. sınıflara Sınav Stratejileri konulu seminer düzenlenmesi 

5 Meslek Tanıtım çalışmaları kapsamında yapılacak görüşme ve çevrimiçi 

seminerlerin planlanması 

 

 

 

OCAK 

1 Ders seçimi yapacak 10. Sınıf öğrencileri ile 11 ve 12. Sınıf öğrencileri 

arasında görüşmelerin planlanması 

2 YKS başvuruları konusunda öğrenci ve velilerin bilgilendirilmesi 



3 Yarıyıl tatilinde konu eksikliklerinin giderilmesi için gönüllülük esasına dayalı 

olarak çalışma gruplarının ve etüt planlarının hazırlanması 

4  23 Ocak-3 Şubat 2023 – YARIYIL TATİLİ 

 

 

 

 

ŞUBAT 

1 12. sınıflardaki seçmeli dersler bazında zümre öğretmenleri arasında program 

dahilinde eşgüdüm toplantısı yapılması 

2 12. sınıf öğrencilerinin 1. Dönem yaptıkları çalışmaların bireysel 

değerlendirmesi  

3 2. dönem yapılacak TYT ve AYT denemelerinin planlanması (10, 11 ve 12. 

Sınıflar için) 

4 Zaman Yönetimi seminerinin yapılması 

 

 

 

 

 

MART 

1 Kitap fuarı gezisinin (varsa) planlanması 

2 “Soru Çözüm Saati” uygulaması kapsamında, branş öğretmenlerinin uygun 

olduğu saatlerin belirlenmesi ve öğrencilere duyurulması 

3 Okul pansiyonunda barınan öğrenciler için, gönüllülük esasına dayalı etütlerin 

planlanması 

4 E-İzleme sorularının öğrencilere ulaştırılması ve çözülmesi 

5 2. dönem 1. Sınavların planlanması 

 

 

 

 

NİSAN 

1 Ara tatilde yapılacak çalışmaların ve veli toplantısının planlanması 

2 Sınıf rehber öğretmenleri tarafından sınıflara motivasyon amaçlı iftar 

organizasyonu  

3 17-20 Nisan 2023 Ara Tatil 

4 Üniversite tanıtım panolarının hazırlanması ve panoların zenginleştirilmesi 

adına devlet ve vakıf üniversitelerinden materyal talebi 

 

 

 

 

MAYIS 

1 Her branş için hatırlatıcı sınav ipuçları panolarının hazırlanması 

2 10. sınıf öğrencilerine OGM Materyal in tanıtımının tanıtılması 

3 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında sosyal ve kültürel organizasyonlara katılım 

sağlanması 

4 2. dönem 2. Sınavın planlanması 

 

 

 

HAZİRAN 

1 12. sınıf öğrencilerine motivasyon amaçlı piknik organizasyonu 

2 Yaz dönemi DYK planlamalarının yapılması 

3 Öğrenciler için okul içerisinde fiziksel, sosyal ve kültürel aktivitelerin 

planlanması 

 

 


