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08/09/2016 tarihinde Ogretmenevi Toplantt salonunda sene ba~n toplanttsl 
yaptlml~, top1anttda karariar ahnml~ ve alman kararlar ekte gonderilmi~tir. Alman karariann 
yerine getirilmesinde her hangi bir aksakltga mahal vermeden titizIikie yerine getirilmesi 
hususunda; 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Cevdet ARSLAN 
Vali a. 

Milli Egitim Mtidiirii 

EKi: 

1-Toplantt Tutanagl (2 Sayfa) 


DAGITIM: 

l1~e Kaymakambgma 

TUm Okul MUdUrltikierine 


Bu evrak gUvenli elektronik imza ile imzalal11m~tJr. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden 36ef-S1U-38f8-b9a9-7dda kodu ile teyit edilebilir. 
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08/09/2016 tarihli 2016-2017 Ejltim-Oiretlm Ydl Sene 8a$1 Toplantl Tutanail 

-Ogrencilerin kitap okuma ah~kanhklannl geli~tirmeye yonelik ~ah~malar yapllmah. Okullara dagltllan 
100 Temel Eserden sec;ilen 10 (on) kitabm butOn ogrencilere okutularak Arahk aymda bu kitaplann 
ic;erigi ile ilgili yapllacak smava azami dOzeyde katlhm saglanmah. 

·2016·2017 egitim ogretim Ylhnda yapllacak TEOG smavlarma yonelik ogrencilerden ve bran~ bazmda 
ogretmenlerden hedefleri belirlemeleri istenecek, ogrenci hedefleri smlfta liste halinde aSllacak, 
ogretmenlerden alman hedefler Milli Egitim MOdOrlOgO Temel Egitim ~ubesine iletilecek. Hedefler 

belirlenirken bir onceki Ylhn TEOG sonu~lan goz onOne alimp, minimum ders bazmda 2 (iki) net artl~ 
hedeflenecek. 

-VII boyunca duyurusu yapllacak olan resim, ~iir ve kompozisyon yan~malanna katlhm saglanmasma, 

-MOdOriOgOmOz tarafindan cevap istenilen yazl~malara okullanmlzca sOresi i~erisinde cevap verilmesi, 

-Okullanmlzca diger kurum ve Ost makamlarla yapJlacak yazl~malara ve yan~malara zamanmda cevap 
verilmesi. 

-Egzersiz c;ah~malannm 15 Ekim tarihine kadar ba~latllmasl, egzersiz ~ah~malannln belirtilen saatlerde 
yapllmasmda okul idaresinin gerekli denetimleri yapmasma, her yapllan egzersizin yll sonunda mutlaka 
sergi, yan~ma ve benzeri etkinliklere katllmasma. 

-BOtOn okullarda devamslz ogrencilere yonelik ogretmenlerden olu~an komisyon kurulmasl ve 
devamslz ogrencilere komisyonca ziyaretler yapillp, devammm saglanmasl. 

-Slmf ogretmeni ve ~ube Rehber Ogretmenlerince her donem en az bir defa veli ziyareti yapllmasl, 

(oncelikli risk grubunda bulunan ogrenci velilerine ziyarette bulunulmasl) ziyaretlerin tutanak altma 
ahnmasl, ziyaret esnasmda gorO~OIecek konulann onceden okul idaresiyle beraber belirlenmesi ve okul 

idaresi tarafmdan yapllan ev ziyaretleri i1e ilgili istatistiklerin donem sonlannda (Ocak-Haziran 
aylarmda) Milli Egitim MOdOrlOgOne gonderilmesi. 

-Ta~lma merkezi okullarda yemeklerin ve ta~lma servislerinin okul idaresince dOzenli takip edilmesi, 
tespit edilen aksakhklann il Milli Egitim Ta~lma ~ubesine bildirilmesi. 

-Degerler Egitimine onem verilmesi, her okulda degerler egitimini anlatan panolann olu~turulmasl, her 
aym konusu i~in degi~ik etkinliklere yer verilmesi, degerler egitimi konusunda velilerinde c;ah~malara 
dahil edilmesi. 

-Okulun egitim bolgesinde yardlma muhta~ fakir ailelerin tespit edilerek bilgilerinin okulda muhafaza 

edilmesi. 

-Okullarda aC;llan destekleyici ve yeti~tirici kurslara ogrenci katlhmmm yOksek tutulmasl ve derslerin 
saatinde aksatllmadan yapllmasl. 

-Zorunlu ogrenim ~agl dl~ma ~Ikan ogrencilerin aC;lk ogretime yonlendirilmesi, a~lk ogretime kaYlt 
i~lemlerinin mutlaka yapllmasl. 

-Her okulun kendi kaYlt bolgesindeki okul oncesi ogrencileri tespit edip, e-okul sistemi Ozerinden kayda 
ahmp, devammm saglanmasl, bir (1) ~ubede bulunmasl gereken azami ogrenci saylsma ula~madan yeni 

~ubenin a~llmamasl. 



-BuWn okullann e-okuldaki ogrenci bilgilerini tekrar gozden ge~irip, eksik olan ogrenci bilgilerini ve 
fotograflanm guncellemeleri. 

-Ozellikle pansiyonlu ve ta~lma merkezi okullar olmak uzere butun okullarda temizlik ve hijyen 
konusuna dikkat edilmesi, duzenli ve gunlUk temizliklerin yapllmasl, nobet~i ogretmen ve mudur 

yardimcisl tarafmdan kontrollerin yapilmasi. 

-Okullardaki istiklal Mar~1 torenlerine idareci, ogretmen, ogrenci ve tOm ~h~anlann topluca katllarak 
toren yapllmasl. 

-Devamslzhk yapan ogrencilerin ne zaman ve neden okula gelmediginin ara~tlnlmaSI, okula devamlmn 
sagianmasl ve devamslzhkla ilgili velilerine suresi i~erisinde bilgi verilmesi hakkmda toplantlda kararlar 

ahnml~lr. 


