
HİSAR OKULLARI ORTAOKUL ÖDÜLLERİ TANIM VE KRİTERLERİ 

“Müzik Bölümü Ödülü”

Müzik Bölümü Ödülü, Ortaokul öğrenimi boyunca Müzik dalında rol model olmuş, branşında

okul içi ve dışındaki etkinliklere katılmaya istekli ve okulunu temsil etme yeteneğine sahip 

öğrenciye verilir. 

Ödülün karşılığı: Ödülü kazanan öğrenci Hisar Lisesi eğitim-öğrenim hayatı boyunca %25 
Başarı Bursuna hak kazanır. Bursun Hisar Lisesi’ndeki öğrenimi boyunca devamı için öğrencinin 
ders yılı sonu itibarı ile Şube Öğretmenler Kurulu Kararı olmaksızın bütün derslerden geçer not 
alması, davranış notunu düşürecek Disiplin Kurulu yaptırım uygulaması almaması ve lise 
yıllarında müzik alanında katkıda bulunması beklenir. 

Nasıl seçilir: Müzik Bölümü Ödülünü alacak öğrenci Müzik Bölümünün aday gösterdiği
öğrenciler arasından Ortaokul Bölüm Koordinatörleri Kurulu tarafından aşağıdaki kriterlere göre 
seçilir: 

Çaldığı müzik aletine hakimdir. 

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

Müzik çalışmalarına ve aktivitelerine özveriyle katılır. 

Müzik aletlerinin, 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 kültürü ve ahlakına uygun davranır, başkalarının çalışmalarına saygılıdır, korur ve 

yorumları yapıcıdır. 

Branşının akademik hedeflerine ulaşmıştır. 

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

Çevresi tarafından sevgi ve saygı görür. Davranışları ve tutumları okul içinde ve dışında 
tutarlıdır. MEB yönetmeliğine göre e-okulda kayıtlı DDK (Davranış Değerlendirme Kurulu) 
yaptırımı olmaması gerekmektedir. 



“Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Ödülü”

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Ödülü; Ortaokul öğrenimi boyunca Beden Eğitimi ve Spor

dalında liderlik vasıflarına sahip, bireysel veya takım sporlarında görev alarak okulunu temsil 

eden öğrenciye verilir. 

Ödülün karşılığı: Ödülü kazanan öğrenci Hisar Lisesi eğitim-öğrenim hayatı boyunca %25 
Başarı Bursuna hak kazanır. Bursun Hisar Lisesi’ndeki öğrenimi boyunca devamı için öğrencinin 
ders yılı sonu itibarı ile Şube Öğretmenler Kurulu Kararı olmaksızın bütün derslerden geçer not 
alması, davranış notunu düşürecek Disiplin Kurulu yaptırım uygulaması almaması ve lise 
yıllarında spor alanında katkıda bulunması beklenir. 

Nasıl seçilir:  Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Ödülünü alacak öğrenci, Beden Eğitimi ve Spor
Bölümünün aday gösterdiği öğrenciler arasından Ortaokul Bölüm Koordinatörleri Kurulu 
tarafından aşağıdaki kriterlere göre seçilir: 

Branşının akademik hedeflerine ulaşmıştır. 

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. 

Kriterlere ulaşmada sürekli gelişim gösterir. 

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. 

MEB yönetmeliğine göre e-okulda kayıtlı DDK (Davranış Değerlendirme Kurulu) yaptırımı 
olmaması gerekmektedir. 



“Görsel Sanatlar Bölümü Ödülü"

Görsel Sanatlar Bölümü Ödülü; Ortaokul 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 8. Sınıf öğrencisine verilir. 

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

Nasıl seçilir: Görsel Sanatlar Bölümü’nün aday gösterdiği öğrenciler arasından Ortaokul 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. 

5. Sınıftan itibaren katkıları ve çalışmaları gözlemlenen 8. sınıf öğrencisine verilir.



“Bilişim Teknolojileri Bölümü Ödülü ” Kriterleri 

Bilişim Teknolojileri Bölümü Ödülü; Ortaokul öğrenimi boyunca Bilişim Teknolojileri alanında 

rol model olmuş, branşında okul içi ve dışındaki etkinliklere katılmaya istekli ve okulunu temsil 

etme yeteneğine ve isteğine sahip öğrenciye verilir. 

Ödülün karşılığı: Ödülü kazanan öğrenci Hisar Lisesi eğitim-öğrenim hayatı boyunca %25 Başarı 
Bursuna hak kazanır ve lise yıllarında Bilişim alanında katkıda bulunması beklenir. 

Nasıl seçilir: Bu ödülü alacak öğrenci ortaokul öğretmenleri 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. 

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 hedeflerine ulaşmıştır. 

Bilişim teknolojilerinin tüm dallarında sürekli gelişime açıktır. 

Dijital etik konusunda farkındalık sahibidir ve bilişim etiğine uygun davranır. 

Bilişim Teknolojileri derslerinde sınıf içerisinde liderlik özellikleri gösterir. 

Başkalarının çalışmalarına saygılıdır, korur ve yorumları yapıcıdır. 

Kriterlere ulaşmada sürekli gelişim gösterir. 

5. Sınıftan itibaren katkıları ve çalışmaları gözlemlenen 8. Sınıf öğrencisine verilir.

MEB yönetmeliğine göre e-okulda kayıtlı DDK (Davranış Değerlendirme Kurulu) yaptırımı 
olmaması gerekmektedir. 



“Sınıf Ödülü” (Ödül bursu desteği 2020-21 döneminden geçerli olmak üzere 
kaldırılmıştır) 

Sınıf Ödülü; Sınıf Ödülü Ortaokul öğrenimi boyunca rol model olmuş bir öğrenciye verilir. 

Ödülün karşılığı: Ödülü kazanan öğrenci 8. Sınıf töreninde sınıf adına konuşma yapar.ve Hisar 
Lisesi eğitim-öğrenim hayatı boyunca %25 başarı bursu almaya hak kazanır. Bursun Hisar 
Lisesi’ndeki öğrenimi boyunca devamı için öğrencinin ders yılı sonu itibarı ile Şube Öğretmenler 
Kurulu Kararı olmaksızın bütün derslerden geçer not alması, Davranış notunu düşürecek Disiplin 
Kurulu yaptırım uygulaması almaması gerekmektedir. 

Nasıl seçilir: Bu ödülü alacak öğrenci 8. Sınıf arkadaşları tarafından aşağıdaki kriterlere göre 
kapalı oy sistemiyle seçilir: 

Arkadaşları tarafından sevgi ve saygı görür. 

Okul içi ve dışındaki etkinliklere katılmaya isteklidir ve okulunu temsil etme yeteneğine ve 

isteğine sahiptir. 

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

Davranışları ve tutumları okul içinde ve dışında tutarlıdır. 

Akademik hedeflere ulaşmıştır. 

MEB yönetmeliğine göre e-okulda kayıtlı DDK (Davranış Değerlendirme Kurulu) yaptırımı 
olmaması gerekmektedir. 



“Nevra Okman Çiçek Onur Ödülü” (Ödül bursu desteği 2020-21 döneminden geçerli 
olmak üzere kaldırılmıştır) 

Nevra Okman Çiçek Onur Ödülü; Ortaokul öğrenimi boyunca rol model olmuş bir öğrenciye 
verilir. 

Ödülün Karşılığı: Ödülü kazanan öğrenci Hisar Lisesi eğitim-öğrenim hayatı boyunca %25 
başarı bursu almaya hak kazanır. Bursun Hisar Lisesi’ndeki öğrenimi boyunca devamı için 
öğrencinin ders yılı sonu itibarı ile Şube Öğretmenler Kurulu Kararı olmaksızın bütün derslerden 
geçer not alması, Davranış notunu düşürecek Disiplin Kurulu yaptırım uygulaması almaması 
gerekmektedir. 

Nasıl seçilir: Bu ödülü alacak öğrenci Ortaokul öğretmenleri tarafından aşağıdaki kriterlere 

göre seçilir: 

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

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

Davranışları ve tutumları okul içinde ve dışında tutarlıdır. 

Akademik hedeflere ulaşmıştır. 

MEB yönetmeliğine göre e-okulda kayıtlı DDK (Davranış Değerlendirme Kurulu) yaptırımı 
olmaması gerekmektedir. 
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