
Hisar Lisesi Ödülleri Tanımı ve Kriterleri 

“Türk Dili ve Edebiyatı Ödülü” 
 

Türk Dili Edebiyatı Ödülü; Lise yaşamı süresince, okumayı bir gereksinim ve yaşamsal katma 

değer olarak benimseyen, yazma edimini, ilkeli ve düzeyli bir iletişim aracı olarak yetkin 

kullanma becerisi kazanan, sahip olduğu anadilini, uygar dünyanın gelişen süreçlerini 

kavramada, anlamlandırmada ve ifade etmekte etkili bir araç olarak kullanan, 12. Sınıf 

öğrencisine verilir. 

 

Ödülün karşılığı: Ödülü kazanan öğrenciye okul tarafından hazırlanan plaket verilir. 
 

Nasıl seçilir: Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün aday gösterdiği öğrenciler arasından Lise Bölüm 

Başkanları Kurulu tarafından aşağıdaki kriterlere göre seçilir. 

 

Okumayı bir gereksinim ve yaşamsal değer olarak benimser. 
 

Yazma edimini, ilkeli ve düzeyli bir iletişim aracı olarak yetkin kullanma becerisine sahiptir. 
 

Sahip olduğu anadilini, uygar dünyanın gelişen süreçlerini kavramada, anlamlandırmada ve 
ifade etmekte etkili bir araç olarak kullanır. 

 

Okulun eğitim-öğretim değer, ilke ve kurallarını benimser ve sahip çıkar. 

Çevresi tarafından sevgi ve saygı görür. 

İyi bir rol modelidir. 
 

Davranışları ve tutumları okul içinde ve dışında tutarlıdır. 
 

Branşında okul içi ve dışındaki etkinliklere katılmaya isteklidir ve okulunu temsil etme 
yeteneğine ve isteğine sahiptir. 

 

Bireysel veya bir takım üyesi olarak okulunu temsil eder ve katkı sunar. 

Branşının akademik hedefine ulaşmıştır. 

Başkalarının çalışmalarına saygılıdır, korur ve yorumları yapıcıdır. 

Kriterlere ulaşmada sürekli gelişim gösterir. 

9. Sınıftan itibaren katkıları ve çalışmaları gözlemlenen 12. Sınıf öğrencisine verilir. 



“Matematik Ödülü” 
 

Matematik Ödülü; Lise yaşamı süresince, matematik ile ilgili proje çalışmalarına etkin bir 

şekilde katılan, matematik bilgisini arkadaşlarıyla paylaşan, okul içi ve dışı matematik 

etkinliklerine ve uluslararası matematik yarışmalarına katılmaya ve okulunu temsil etmeye 

istekli olan 12. Sınıf öğrencisine verilir. 

 

Ödülün karşılığı: Ödülü kazanan öğrenciye okul tarafından hazırlanan plaket verilir. 
 

Nasıl seçilir: Matematik Bölümünün aday gösterdiği öğrenciler arasından Lise Bölüm Başkanları 
Kurulu tarafından aşağıdaki kriterlere göre seçilir. 

 

Matematik ile ilgili proje çalışmalarına etkin bir şekilde katılır ve matematik bilgisini 
arkadaşlarıyla paylaşır. 

 

Okul içi ve dışı matematik etkinliklerine ve uluslararası matematik yarışmalarına katılmaya ve 
okulunu temsil etmeye isteklidir. 

 

Okulun eğitim-öğretim değer, ilke ve kurallarını benimser ve sahip çıkar. 

Çevresi tarafından sevgi ve saygı görür. 

İyi bir rol modelidir. 

 
Davranışları ve tutumları okul içinde ve dışında tutarlıdır. 

 
Branşında okul içi ve dışındaki etkinliklere katılmaya isteklidir ve okulunu temsil etme 
yeteneğine ve isteğine sahiptir. 

 

Bireysel veya bir takım üyesi olarak okulunu temsil eder ve katkı sunar. 

Branşının akademik hedefine ulaşmıştır. 

Başkalarının çalışmalarına saygılıdır, korur ve yorumları yapıcıdır. 

 
Kriterlere ulaşmada sürekli gelişim gösterir. 

 

9. Sınıftan itibaren katkıları ve çalışmaları gözlemlenen 12. Sınıf öğrencisine verilir. 



“Fen Bilimleri Ödülü” 

 

Fen Bilimleri Ödülü; Lise yaşamı süresince, Fen Bilimleri ile ilgili proje çalışmalarına etkin bir 

şekilde katılan, bilgisini arkadaşlarıyla paylaşan, okul içi ve dışı fen bilimleri etkinliklerine ve 

uluslararası fen bilimleri yarışmalarına katılmaya, okulunu temsil etmeye istekli ve okulun 

eğitim-öğretim değer, ilke ve kurallarını benimseyen ve sahip çıkan 12. Sınıf öğrencisine verilir. 

 

Ödülün karşılığı: Ödülü kazanan öğrenciye okul tarafından hazırlanan plaket verilir. 
 

Nasıl seçilir: Fen Bilimleri Bölümünün aday gösterdiği öğrenciler arasından Lise Bölüm 
Başkanları Kurulu tarafından aşağıdaki kriterlere göre seçilir. 

 

Fen Bilimleri ile ilgili proje çalışmalarına etkin bir şekilde katılır. 

 
Okul içi ve dışı fen bilimleri etkinliklerine ve uluslararası fen yarışmalarına katılmaya ve 

okulunu 
temsil etmeye isteklidir. 

 

Okulun eğitim-öğretim değer, ilke ve kurallarını benimser ve sahip çıkar. 

Çevresi tarafından sevgi ve saygı görür. 

İyi bir rol modelidir. 

 
Davranışları ve tutumları okul içinde ve dışında tutarlıdır. 

 
Bireysel veya bir takım üyesi olarak okulunu temsil eder ve katkı sunar. 

Branşının akademik hedefine ulaşmıştır. 

Başkalarının çalışmalarına saygılıdır, korur ve yorumları yapıcıdır. 

Kriterlere ulaşmada sürekli gelişim gösterir. 

9. Sınıftan itibaren katkıları ve çalışmaları gözlemlenen 12. Sınıf öğrencisine verilir. 



“Sosyal Bilimler Ödülü” 
 

Sosyal Bilimler Ödülü; 9. Sınıftan 12. Sınıfa kadar, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Sosyoloji ve 

Psikoloji alanlarında (Sosyal Bilimler) gelişme göstermiş, eleştirel düşünme becerisi olan, 

sorgulayan ve düşüncelerini gerek sunumlarında gerekse yazılarında ifade edebilen 12. Sınıf 

öğrencisine verilir. 

 

Ödülün karşılığı: Ödülü kazanan öğrenciye okul tarafından hazırlanan plaket verilir. 
 

Nasıl seçilir: Sosyal Bilimler Bölümünün aşağıdaki kriterlere uygun olarak aday gösterdiği 

öğrenciler arasından, Lise Bölüm Başkanları Kurulunun onayı ile seçilir. 

 

Sosyal Bilimlerden ilgi duyduğu alanda, bireysel veya bir takım üyesi olarak okul içi ve dışındaki 

etkinliklere katılmaya isteklidir. 

 

Sosyal Bilimlerden ilgi duyduğu alanda, akademik hedefine ulaşmıştır. 

 
İlgi duyduğu Sosyal Bilimlerin herhangi bir dalında kitap,makale vb. kaynakları okur ve bu 

alandaki önemli araştırmacılar hakkında fikri vardır. İhtiyaç duyduğunda hangi kaynaklara 

ulaşabileceğini bilir. 

 

Sosyal Bilimlerle ilgili herhangi bir alanda (Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji, vb.) proje 

yarışmalarına katılarak, sosyal bilimler araştırma yöntemlerinin gereklerini yerine getirir. 

 
Sosyal Bilimler derslerinde öğrendiklerini, Dünya’da ve ülkesinde yaşanan toplumsal ve siyasal 

alandaki gelişmeleri; evrensel değerler çerçevesinde sorgulayarak ve eleştirel düşünme 

becerisini kullanarak yansıtır. 

 

Okuduğu kitap yada makalelerde, Sosyal Bilimler derslerinde öğrendiklerini kullanarak analiz 

yapabilir. 

 

İlgi duyduğu Sosyal Bilimlerin herhangi bir alanında, düşüncelerini destekleyen kaynaklardan 

alıntılar yaparak, akademik anlayışa uygun makale yazabilir. 

 

Okulun eğitim-öğretim değer, ilke ve kurallarını benimser ve sahip çıkar. 

Çevresi tarafından sevgi ve saygı görür. 

İyi bir rol modelidir. 

 
Davranışları ve tutumları okul içinde ve dışında tutarlıdır. 

Başkalarının çalışmalarına saygılıdır, korur ve yorumları yapıcıdır. 

Ödül Kriterlerine ulaşmak adına, sürekli gelişim gösterir. 

9. Sınıftan itibaren katkıları ve çalışmaları gözlemlenen 12. Sınıf öğrencisine verilir. 



 

“İngilizce Ödülü” 
 

İngilizce Ödülü; Lise hayatı boyunca, İngilizce derslerinin yapısını ve çerçevesini oluşturan 

edebiyat müfredatı kapsamında sürekli kendini geliştirerek bu konuda üstün başarı göstermiş; 

okuma, anlama, dinleme ve konuşma alanlarında yetkinlik kazanmış, özellikle akademik yazma 

alanında üstün gelişme göstermiş, bilgisini ve öğrendiklerini hayata geçirerek; kendini ifade 

etme, dili anlamlandırma ve kavrama alanlarında kendini kanıtlamış; öğrenmeyi ve kendini 

geliştirmeyi hiçbir zaman bırakmayan, İngilizce Bölümünün düzenlediği okul içi ve dışı 

etkinliklere katkıda bulunabilen ve İngilizce ile ilgili her türlü faaliyette okulu temsil edebilen 12. 

Sınıf öğrencisine verilir. 

 

Ödülün karşılığı: Ödülü kazanan öğrenciye okul tarafından hazırlanan plaket verilir. 
 

Nasıl seçilir: İngilizce Bölümünün aday gösterdiği öğrenciler arasından Lise Bölüm Başkanları 

Kurulu tarafından aşağıdaki kriterlere göre seçilir. 

 

İngilizce alanındaki gelişiminde üstün başarı gösterir. 
 

İngilizce derslerine ve okul içi-dışı İngilizce etkinliklerine yaptığı katkıyla öne çıkar. 

Okulun eğitim-öğretim değer, ilke ve kurallarını benimser ve sahip çıkar. 

Çevresi tarafından sevgi ve saygı görür. 

İyi bir rol modelidir. 

Davranışları ve tutumları okul içinde ve dışında tutarlıdır. 

 
Branşında okul içi ve dışındaki etkinliklere katılmaya isteklidir ve okulunu temsil etme 

yeteneğine ve isteğine sahiptir. 

 

Bireysel veya bir takım üyesi olarak okulunu temsil eder ve katkı sunar. 

Branşının akademik hedefine ulaşmıştır. 

Başkalarının çalışmalarına saygılıdır, korur ve yorumları yapıcıdır. 

Kriterlere ulaşmada sürekli gelişim gösterir. 

9. Sınıftan itibaren katkıları ve çalışmaları gözlemlenen 12. Sınıf öğrencisine verilir. 



Ö
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“Modern Diller Ödülü” 
 

Modern Diller Ödülü: Lise yaşamı süresince, öğrendiği yabancı dili her türlü ortamda hayata 

geçirebilen ve her alanda iletişimi sağlayabilen, öğrendiği yabancı dilde kendini sürekli olarak 

geliştirmeye hevesli,yabancı dille ilgili her türlü aktiviteye özveriyle katılan, öğrendiği yabancı 

dilin kültürünü yakından tanıyan 12. Sınıf öğrencisine verilir. 

 

Ödülün karşılığı: Ödülü kazanan öğrenciye okul tarafından hazırlanan plaket verilir. 
 

Nasıl seçilir: Modern Diller Bölümünün aday gösterdiği öğrenciler arasından Lise Bölüm 
Başkanları Kurulu tarafından aşağıdaki kriterlere göre seçilir. 

 

grendiği yabancı dili her türlü ortamda hayata geçirebilir ve her alanda iletişimi sağlayabilir. 

Öğrendiği yabancı dilde kendini sürekli olarak geliştirmeye heveslidir. 

Yabancı dille ilgili her türlü aktiviteye özveriyle katılır. 

 
grendiği yabancı dilin kültürünü yakından tanır. 

 
Okulun eğitim-öğretim değer, ilke ve kurallarını benimser ve sahip çıkar. 

Çevresi tarafından sevgi ve saygı görür. 

İyi bir rol modelidir. 

 
Davranışları ve tutumları okul içinde ve dışında tutarlıdır. 

 
Branşında okul içi ve dışındaki etkinliklere katılmaya isteklidir ve okulunu temsil etme 
yeteneğine ve isteğine sahiptir. 

 

Bireysel veya bir takım üyesi olarak okulunu temsil eder ve katkı sunar. 

Branşının akademik hedefine ulaşmıştır. 

Başkalarının çalışmalarına saygılıdır, korur ve yorumları yapıcıdır. 

Kriterlere ulaşmada sürekli gelişim gösterir. 

9. Sınıftan itibaren katkıları ve çalışmaları gözlemlenen 12. sınıf öğrencisine verilir. 



g 

“Bilişim Teknolojileri Ödülü” 
 

Bilişim Teknolojileri Ödülü: Lise yaşamı süresince, bilişim teknolojilerinin tüm dallarında 

sürekli gelişime açık, bilişim teknolojileri alanında verilen derslerde öğrendiklerini günlük 

hayatıyla birleştiren, bilgisayar becerilerini her alanda kullanabilen ve bilişim etiğine uygun 

davranan, bilgisayar derslerinde sınıf içerisinde liderlik özellikleri gösteren, Bilişim Teknolojileri 

ile ilgili okul içi ve dışındaki etkinliklere katılmaya istekli ve okulunu temsil etme yeteneğine ve 

isteğine sahip 12. Sınıf ö
 
rencisine verilir. 

Ödülün karşılığı: Ödülü kazanan öğrenciye okul tarafından hazırlanan plaket verilir. 
 

Nasıl seçilir: Bilgisayar Bölümünün aday gösterdiği öğrenciler arasından Lise Bölüm Başkanları 
Kurulu tarafından aşağıdaki kriterlere göre seçilir. 

 

Bilişim teknolojilerinin tüm dallarında sürekli gelişime açıktır. 

 
Bilişim teknolojileri alanında verilen derslerde öğrendiklerini günlük hayatıyla birleştirir, 
bilgisayar becerilerini her alanda kullanabilir ve bilişim etiğine uygun davranır. 

 
 
Bilgisayar derslerinde sınıf içerisinde liderlik özellikleri gösterir. 

 
Bilişim Teknolojileri ile ilgili okul içi ve dışındaki etkinliklere katılmaya isteklidir ve okulunu 
temsil etme yeteneğine ve isteğine sahiptir. 

 

Okulun eğitim-öğretim değer, ilke ve kurallarını benimser ve sahip çıkar. 

Çevresi tarafından sevgi ve saygı görür. 

İyi bir rol modelidir. 

 
Davranışları ve tutumları okul içinde ve dışında tutarlıdır. 

 
Bireysel veya bir takım üyesi olarak okulunu temsil eder ve katkı sunar. 

Branşının akademik hedefine ulaşmıştır. 

Başkalarının çalışmalarına saygılıdır, korur ve yorumları yapıcıdır. 

Kriterlere ulaşmada sürekli gelişim gösterir. 

9. Sınıftan itibaren katkıları ve çalışmaları gözlemlenen 12. Sınıf öğrencisine verilir. 



“Görsel Sanatlar Ödülü” 
 

Görsel Sanatlar Ödülü: Lise yaşamı süresince, özgün projeler üretip, uygulayan,  sanatı 

iletişim aracı olarak kullanarak ürününü sunan, ürün oluşturmaya yönelik, düşünsel ve materyal 
süreci hazırlayan, ürünün kullanan ve izleyen üzerindeki etkisini kurgulayan, sanatla günlük 

hayatı birleştiren, yaratıcılığını her alanda kullanabilen, Plastik Sanatların tüm dallarında bilgiye 

açık olan 12. Sınıf öğrencisine verilir. 
 

Ödülün karşılığı: Ödülü kazanan öğrenciye okul tarafından hazırlanan plaket verilir. 
 

Nasıl seçilir: Görsel Sanatlar Bölümü’nün aday gösterdiği öğrenciler arasından Lise 
Bölüm  Başkanları Kurulu tarafından aşağıdaki kriterlere göre seçilir. 

 

Sanat kültürü ve ahlakına uygun davranır, başkalarının çalışmalarına saygılıdır, korur ve 

yorumları yapıcıdır. 

 
Özgün projeler üretir, uygular,  sanatı iletişim aracı olarak kullanır ve ürününü sunar. 

 
Ürün oluşturmaya yönelik, düşünsel ve materyal süreci hazırlar, ürünün kullanan ve izleyen 

üzerindeki etkisini kurgular. 

 
Sanatla günlük hayatı birleştirir, okul içinde ve dışında yaratıcılığını her alanda kullanabilir. 

Plastik Sanatların tüm dallarında bilgiye açıktır. 
 

Atölye ortamının gerektirdiği şekilde çalışır, ortamı ve materyalleri amacına uygun kullanır. 

 
Okulun eğitim-öğretim değer, ilke ve kurallarını benimser ve sahip çıkar. 

 

Sanatsal çalışmalar ile çevresindekilere örnek olur. 
 

Branşında okul içi ve dışındaki etkinliklere katılmaya isteklidir ve okulunu temsil etme yeteneğine 
ve isteğine sahiptir.  

 

Bireysel veya bir takım üyesi olarak okulunu temsil eder ve katkı sunar.  
 

Branşının akademik hedefine ulaşmıştır. 
 

Kendini geliştirmek için öğrenmeye açık, meraklı ve sürekli gelişim halindedir. 

 
9. Sınıftan itibaren katkıları ve çalışmaları gözlemlenen 12. Sınıf öğrencisine verilir.     



“Spor Ödülü” 
 

Spor Ödülü: Lise yaşamı süresince, bireysel veya takım sporlarında görev alarak okulunu 

temsil eden, branşının akademik hedefine ulaşmış, kendi branşı dışındaki diğer spor branşlarıyla 

da ilgili, fair play ruhuna sahip 12. Sınıf öğrencisine verilir. 

 

Ödülün karşılığı: Ödülü kazanan öğrenciye okul tarafından hazırlanan plaket verilir. 
 

Nasıl seçilir: Spor Bölümünün aday gösterdiği öğrenciler arasından Lise Bölüm Başkanları 
Kurulu tarafından aşağıdaki kriterlere göre seçilir. 

 

Bireysel veya takım sporlarında görev alarak okulunu temsil eder. 

Kendi branşı dışındaki diğer spor branşlarıyla da ilgilidir. 

Fair play ruhuna sahiptir. 

 
Spor çalışmalarına ve aktivitelerine düzenli olarak katılır. 

Kendisine verilen görevi eksiksiz yerine getirmeye özen gösterir. 

Spor salonları ve malzemelerini amacına uygun kullanır. 

Branşının akademik hedefine ulasmıstır. 
 

Okulun eğitim-öğretim değer, ilke ve kurallarını benimser ve sahip çıkar. 

Çevresi tarafından sevgi ve saygı görür. 

İyi bir rol modelidir ve liderlik vasıflarına sahiptir. 

Davranışları ve tutumları okul içinde ve dışında tutarlıdır. 

Kriterlere ulaşmada sürekli gelişim gösterir. 

9. Sınıftan itibaren katkıları ve çalışmaları gözlemlenen 12. Sınıf öğrencisine verilir. 



“Müzik Ödülü” 
 

Müzik Ödülü: Lise yaşamı süresince, bireysel veya bir grup/orkestra üyesi olarak okulunu 

temsil eden, branşının akademik hedefine ulaşmış, çaldığı müzik aletine hâkim, sadece uğraştığı 

tarz müziğe değil, diğer tarz müziklere de açık, müzik çalışmalarına ve aktivitelerine özveriyle 

katılan, bireysel müzisyenliğinin yanında toplu halde müzik yapabilecek uyumu gösterebilen 

12. Sınıf öğrencisine verilir. 

 
Ödülün karşılığı: Ödülü kazanan öğrenciye okul tarafından hazırlanan plaket verilir. 

 

Nasıl seçilir: Müzik Bölümünün aday gösterdiği öğrenciler arasından Lise Bölüm Başkanları 
Kurulu tarafından aşağıdaki kriterlere göre seçilir. 

 

Çaldığı müzik aletine hâkimdir. 

 
Sadece uğraştığı tarz müziğe değil, diğer tarz müziklere de açıktır. 

Müzik çalışmalarına ve aktivitelerine özveriyle katılır. 

Müzik aletlerinin ve müzik ortamlarının kullanımında amacına uygun davranır. 

Bireysel müzisyenliğinin yanında toplu halde müzik yapabilecek uyumu gösterebilir. 

Birlikte müzik yaparken liderlik özelliklerine sahiptir. 

İçindeki müzikal heyecanı sahneye yansıtabilir. 

 
Sanat kültürüne uygun davranarak başkalarının çalışmalarına saygı gösterir, korur ve yorumları 
yapıcıdır. 

 

Okulun eğitim-öğretim değer, ilke ve kurallarını benimser ve sahip çıkar. 

Çevresi tarafından sevgi ve saygı görür. 

İyi bir rol modelidir. 

 
Davranışları ve tutumları okul içinde ve dışında tutarlıdır. 

 
Branşında okul içi ve dışındaki etkinliklere katılmaya isteklidir ve okulunu temsil etme 
yeteneğine ve isteğine sahiptir. 

 

Bireysel veya bir grup/orkestra üyesi olarak okulunu temsil eder ve katkı sunar. 

Branşının akademik hedefine ulaşmıştır. 

Kriterlere ulaşmada sürekli gelişim gösterir. 

 
9. Sınıftan itibaren katkıları ve çalışmaları gözlemlenen 12. Sınıf öğrencisine verilir. 
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“Mehpare Taki Edin Sosyal Sorumluluk Ödülü” 

 
Mehpare Taki Edin Sosyal Sorumluluk Ödülü: Lise yaşamı süresince, sosyal sorumluğun ne 

demek olduğunu bilen ve sosyal sorumluluklarını içselleştirmiş, yaptığı çalışmalarda kendisini 

eko sistemin bir parçası olarak gören, herkesle eşit ilişki kuran ve bunun gerektirdiği gibi 

davranan, dil, din, ırk, renk, cins ayrımcılığına ve her türlü ayrımcılığa karşı duruşu olan, bunun 

için savunuculuk yapan, okul hayatında şiddete karşı ve barışçıl tavrıyla bilinen 12. Sınıf 

öğrencisine verilir. 

 

Ödülün karşılığı: Ödülü kazanan öğrenciye okul tarafından hazırlanan plaket verilir. 
 

Nasıl seçilir: Sosyal Sorumluluk Koordinatörünün aday gösterdiği öğrenciler arasından Lise 
Bölüm Baskanları Kurulu tarafından aşa

 
ıdaki kriterlere göre seçilir. 

  

Sosyal sorumluğun ne demek oldu
 
unu bilir ve sosyal sorumluluklarını içselleştirmiştir. 

Yaptığı çalışmalarda kendisini eko sistemin bir parçası olarak görür, herkesle eşit ilişki kurar ve 
bunun gerektirdiği gibi davranır. 

 

Dil, din, ırk, renk, cins ayrımcılığına ve her türlü ayrımcılığa karşıdır, bunun için savunuculuk 
yapar. 

 

Okul hayatında şiddete karşı ve barışçıl tavrıyla bilinir. 

 
İnsan ve çocuk haklarının evrensel düzeyde korunması ve yaygınlaştırılması gerektiğini bilir, 
bunun için üstüne düşeni yapar. 

 

Gönüllü olduğu çalışmalarda üstüne aldığı sorumluluğu eksiksiz yerine getirir. 

Taşıdığı duyarlılığı okul içinde ve dışında yaygınlastırmaya çalısır. 

Okulun eğitim-öğretim değer, ilke ve kurallarını benimser ve sahip çıkar. 

Çevresi tarafından sevgi ve saygı görür. 

İyi bir rol modelidir. 

 
Davranışları ve tutumları okul içinde ve dışında tutarlıdır. 

 
Branşında okul içi ve dışındaki etkinliklere katılmaya isteklidir ve okulunu temsil etme 
yeteneğine ve isteğine sahiptir. 

 

Bireysel veya bir takım üyesi olarak okulunu temsil eder ve katkı sunar. 

Başkalarının çalışmalarına saygılıdır, korur ve yorumları yapıcıdır. 

Kriterlere ulaşmada sürekli gelişim gösterir. 
 

9. Sınıftan itibaren katkıları ve çalışmaları gözlemlenen 12. Sınıf ö
 
rencisine verilir 



“Sınıf Ödülü” 
 

Sınıf Ödülü: Lise yaşamı süresince, okulun eğitim-öğretim değer, ilke ve kurallarını 

benimseyen ve sahip çıkan, çevresi ve arkadaşları tarafından sevgi ve saygı gören, 

davranışlarıyla rol modeli olan, akademik hedeflerine ulaşmış 12. Sınıf öğrencisine verilir. 

 

Ödülün karşılığı: Ödülü kazanan öğrenciye okul tarafından hazırlanan plaket verilir. 
 

Nasıl seçilir: Sınıf arkadaşları tarafından aşağıdaki kriterlere göre seçilir. 

Okulun eğitim-öğretim değer, ilke ve kurallarını benimser ve sahip çıkar. 

Çevresi tarafından sevgi ve saygı görür. 

İyi bir rol modelidir. 
 

Davranışları ve tutumları okul içinde ve dışında tutarlıdır. 
 

Okul içi ve dışındaki etkinliklere katılmaya isteklidir ve okulunu temsil etme yeteneğine ve 
isteğine sahiptir. 

 

Bireysel veya bir takım üyesi olarak okulunu temsil eder ve katkı sunar. 

Akademik hedeflere ulaşmıştır. 

Başkalarının çalışmalarına saygılıdır, korur ve yorumları yapıcıdır. 
 

9. Sınıftan itibaren katkıları ve çalışmaları gözlemlenen 12. Sınıf öğrencisine verilir. 



g 

“Ayfer Yeniçağ Onur Ödülü” 
 

Ayfer Yeniçağ Onur Ödülü: Lise yaşamı süresince, okulun eğitim-öğretim değer, ilke ve 

kurallarını benimseyen ve sahip çıkan, çevresi ve arkadaşları tarafından sevgi ve saygı gören, 

davranışlarıyla rol modeli olan, akademik hedeflerine ulaşmış 12. Sınıf öğrencisine verilir. 

 

Ödülün karşılığı: Ödülü kazanan öğrenciye okul tarafından hazırlanan plaket verilir. 
 

Nasıl seçilir: Bölümlerin aday gösterdiği öğrenciler arasından Lise Bölüm Başkanları Kurulu 
tarafından aşa

 
ıdaki kriterlere göre seçilir. 

Okulun eğitim-öğretim değer, ilke ve kurallarını benimser ve sahip çıkar. 

Çevresi tarafından sevgi ve saygı görür. 

İyi bir rol modelidir. 

 
Davranışları ve tutumları okul içinde ve dışında tutarlıdır. 

 
Okul içi ve dışındaki etkinliklere katılmaya isteklidir ve okulunu temsil etme yeteneğine ve 
isteğine sahiptir. 

 

Bireysel veya bir takım üyesi olarak okulunu temsil eder ve katkı sunar. 

Akademik hedeflere ulaşmıştır. 

Başkalarının çalışmalarına saygılıdır, korur ve yorumları yapıcıdır. 

 
9. Sınıftan itibaren katkıları ve çalışmaları gözlemlenen 12. Sınıf öğrencisine verilir. 



“Feyyaz Berker Ödülü” 

 
Feyyaz Berker Ödülü (okul birincisi ödülü): Hisar Okulları lise diploma notuna göre diploma 
notu en yüksek olan 12. Sınıf öğrencisine verilir. 

 
Ödülün karşılığı: Ödülü kazanan öğrenciye okul tarafından hazırlanan plaket verilir. 

 

Nasıl seçilir: Hisar Okulları diploma notuna göre, disiplin kurulunun da görüşü alınarak Lise 
öğretmenler kurulu tarafından ödülü alacak öğrenci tespit edilir. 



“Akdemik Başarı Ödülleri” 
 

Okul İkincisi Ödülü: Hisar Okulları lise diploma notuna göre diploma notu sıralamasında ikinci 
olan 12. Sınıf öğrencisine verilir. 

 
Ödülün karşılığı: Ödülü kazanan öğrenciye okul tarafından hazırlanan plaket verilir. 

 

Nasıl seçilir: Hisar Okulları diploma notuna göre, disiplin kurulunun da görüşü alınarak Lise 
öğretmenler kurulu tarafından ödülü alacak öğrenci tespit edilir. 

 
 

 
 

Okul Üçüncüsü Ödülü: Hisar Okulları lise diploma notuna göre diploma notu sıralamasında 

üçüncü olan 12. Sınıf öğrencisine verilir. 

 
Ödülün karşılığı: Ödülü kazanan öğrenciye okul tarafından hazırlanan plaket verilir. 

 

Nasıl seçilir: Hisar Okulları diploma notuna göre, disiplin kurulunun da görüşü alınarak Lise 
öğretmenler kurulu tarafından ödülü alacak öğrenci tespit edilir. 
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