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FAALİYET RAPORU
2016-2017 dönemi Okul Aile Birliği üyeleri, Ekim 2016 – Haziran 2017 tarihleri
arasında her ay en az bir toplantı hedefleyerek, 10 toplantı düzenlemiştir. Toplantılar
tüm velilerimize açık olup, toplantı tarihleri okulun web sayfasından duyurulmuştur.
1) Tedarikçi Firmalar ile gerçeklesen çalısmalar:
a) OKUL KANTİNİ
Okul Kantini düzenli olarak denetlenmiş olup MEB’in yayınladığı Kontrol
ve Denetim Formu’nda yer alan GIDA GÜVENIRLILIGI, PERSONEL
HIJYENI, ALET EKIPMAN HIJYENI, ISYERI HIJYENI, TAŞIMA,
DEPOLAMA VE MUHAFAZA KOSULLARI, incelenmiş olup gerekli
rapor okul idaresine sunulmuştur.
Kantin yöneticisi ile OAB düzenli olarak fikir alışverişinde bulunmuş ve
hem velilerin hem de çocukların istekleri doğrultusunda düzenlemeler
yapılmıştır. OAB, kantin fiyatlarını da denetlemekte olup diğer okulların
kantin fiyatlarıyla karşılaştırma yapılmıştır.
b) OKUL SERVİSİ
Her dönemde bir kez olmak üzere yıl boyunca toplam iki kez Tasıma
Firması AZ-AL, MEB’in kriterleri çerçevesinde denetlenmiş ve gerekli rapor
düzenlenmiştir. Görülen eksiklerin tamamlanması için gerekli takipler
yapılmıştır. Okul İdaresi ve Servis sorumlularıyla düzenli toplantılar
düzenlenmiş ve koşulların iyileştirilmesine destek verilmiştir.
Servis ile ilgili velilerden gelen tüm şikayetler ve istekler ile ilgilenilmiş ve
hepsini sonuçlandırmak için çalışılmıştır. Bu zorlu işte bizim nerdeyse tüm
yükümüzü üzerimizden alan ve büyük bir özveriyle yaşanan rutin
olumsuzlukları çözmek için büyük çaba sarf eden Hazırlık ve 9. sınıf Müdür
yardımcımız Ipek Uzbil’e sonsuz teşekkür ederiz.
1 Mayıs 2017 tarihinde MEB yönetmeliği doğrultusunda, Okul Servis
Araçları Kiralama Komisyonu kurulması için duyuru yapılmıştır. Okul Aile
Birliği Başkanı’nın Başkanlığında ve çocuğu servis kullanan velilerimizin
oluşturduğu SERVIS KOMISYONU kurularak, mayıs ayında üç farklı
taşıma firmasından fiyat teklifi alınmıştır. Bu firmalar ile birebir toplantılar
yapılmış ve teklifler titizlikle değerlendirilmiştir. Servis Komisyonu aynı
firma ile devam etmeye karar vermiş ve 2017/2018 eğitim yılı için servis
ücretlerine, Istanbul için açıklanan zam oranı %13 olmasına rağmen, % 11
oranında zam yapılması hususunda anlaşmaya varılmıştır.

c) GİYİM FİRMASI
Okul üniformaları ile ilgili olarak bu sene velilerden veya öğrencilerden bize
gelen herhangi bir şikayet veya istek olmamıştır. Bu sebeple, yeni eğitim yılı
için üniformalarda herhangi bir değişiklik konusu gündeme gelmemiştir.

2) ETKİNLİKLER
Okul Aile Birliğimiz gelir sağlayacak herhangi bir etkinlik
düzenlememektedir. Tüm harcamalarımız Okul Aile Birliği üyelerimizin
değerli katkılarıyla sağlanmaktadır.
a) Öğretmenler günü
OAB üyeleri tüm okul velileri adına kutlamalara katılmış ve
öğretmenlerimize, ihtiyaç sahibi kadınları hayata bağlamak ve onlara
özgüven vermek için kurulan HAY ATÖLYE’den el emeği küçük bir hatıra
verilmiştir.
b) Yılbaşı kutlamaları
Yılbaşında öğretmen ve okul personelinin çocukları için düzenlenen yılbaşı
partisine katkı sağlanmıştır.
Tüm okul çalışanlarının yeni yılı küçük bir hatıra ile kutlanmıştır.
c) Ramazan ayında okul güvenlik memurlarına, Hizmetlilerine ve Mutfak
Personeline Ramazan Alışveriş çekleri dağıtılmıştır.
d) Okulumuzun düzenlediği mezuniyet töreni organizasyonuna destek
verilmiştir. 12. sınıf öğrencilerimize, mezuniyet törenlerinde verilmek üzere,
hediyeler hazırlanmış ve ikram edilen mezuniyet pastası tarafımızca temin
edilmiştir.

e) Okulumuzun yardımlaşma kulübü ’nün düzenlediği, Suriyeli öğrencileri
okulumuzda ağırlama projesine, onlara özel bir pasta hazırlayarak destek
verilmiştir.
f) Prof. Yavuz Dizdar ile okulumuz öğrencilerine Sağlıklı Beslenme ve Slow
Food başlıkları altında, büyük beğeni gören iki konferans düzenlenmiştir.

g) Okulumuzda her yıl düzenlenen Kariyer Günlerine, konuşmacı bulunmasına
destek verilmiştir.

h) Okul öğrenci başkanıyla çok sık toplantılar düzenlenmiş, istek ve temenniler
dinlenmiş ve okul idaresi ile paylaşılmıştır. Yıllardır okulumuz
öğrencilerinin en büyük hayallerinden biri Geleneksel Sanat Festivali
çerçevesinde tanınmış bir müzik gurubunu okulda ağırlamaktı. Bu çerçevede
Okul Aile Birliğimiz birincisi yılbaşında, ikincisi Francophonie Haftası
etkinlikleri çerçevesinde ve üçüncüsü Bahar döneminde olmak üzere 3 adet
kermes düzenlenmesi için gerekli ürünleri öğrencilerimize hediye etmiş, tüm
satış organizasyonunun öğrencilerimiz tarafından yapılması sağlanmış ve
elde edilen tüm gelir PINHANI müzik gurubunun okulda vereceği konsere
destek olarak bağışlanmıştır. Okul idaresine bu konuda verdikleri büyük
maddi ve manevi destekleri için teşekkür ederiz. Bu proje okul, veli ve
öğrenci dayanışmasının çok iyi bir örneği olarak hafızalara kazınmıştır.
i) Okul Aile Birliği üyelerimiz, okulumuzun düzenlediği tüm kültürel
etkinliklere
katılarak
destek
vermeyi,
etkinliklerin
velilere
bilgilendirilmesinde Okul Yönetimine yardımcı olmayı hedefleyerek
çalışmalarını sürdürmüştür.
j) OAB temsilcileri, Milli Eğitim Bakanlığı İlçe Müdürlüğü ve Şişli Belediyesi
tarafından düzenlenen etkinliklere katılmışlardır.
3) SONUÇ ve TEMENNİLER
2016-2017 çalışma dönemimiz içeresinde, güven, açık iletişim, saygı ve
samimiyet değerlerine önem vererek faaliyetlerimizi sürdürdük. Bu
dönem içeresinde gönül zenginliklerini ortaya koyarak, özveri ile çalışan
tüm OAB üyesi arkadaşlarıma ve ayrıca sene boyunca toplantılarımıza
katılan ve bizi destekleyen geçen seneki hazırlık ve 9. sınıf velilerimize
teşekkür ederim.
Fikirlerimizi açıkça paylaşma, çalışmalarımızı destekleme konusunda
bize sağlamış oldukları sonsuz güven ve dostluk ortamından dolayı Okul
Müdürümüz M. Ducrot’ya ve Müdür Başyardımcımız Ayla Hanım’a,
bize desteklerinden dolayı müdür yardımcılarımıza, her konuda bize
yardımcı olan öğretmenlerimize ve okul personeline en içten
şükranlarımızı sunmak isteriz.
2017-2018 döneminde, bugün gerçekleştireceğimiz seçimle göreve
gelecek Okul Aile Birliği Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine başarılı
ve verimli bir çalışma dönemi dileriz.
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