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.................................. KAYMALAMLIGI 
(iIc;:e Milli Egitim Miidiirliigu) 

........................... MUDURLUGONE 


ilgi : 261712014 tarihli ve 29072 SaYlh Resmi Gazetede yaYlmlanan Milli Egitim Bakan11gI 
OkulOncesi Egitim ve ilkogretim Kurumlan Yonetmeligi. 

BakanhgIIDlZ Temel Egitim Genel Miidiirliiguniin ekli 25/06/2018 tarih ve 12254477 
sayth yazIlannda; Ilgi yonetmeligin 6. maddesinin birinci fIlcrasmm (c) bendindeki, "Okul 
oncesi egitimi yaygmZa§urmak ve geli§tirmek if;in bu fikramn (b) bendinde belirtilen saYlda 
ba§vuru olmasl hiilinde; okuZ miidiirliigunce OkuZ Oncesi Egitim Programl dogrultusunda, 
l.;ocuklar il.;in. onem ve oncelik arz eden konuZan kapsayan ve milZki idare amirliklerince 
onaylanacak program l.;erl.;evesinde iki ayl gel.;memek iizere yaz ayZarmda da egitim 
yapllabilir. Yaz aylarznda yapzlan egitime sadece okul oncesi egitimden yararlanamayan 
l.;ocuklar kaydedilir. Talebin Jazla olmasz durumunda geZecek egitim ve ogretim YlZmda 
ilkokula ba§layacak l.;ocuklara oncelik tammr. ..." ifadesi geregi ders yIlI ic;:erisinde okul 
oncesi egitim kurumuna devam edemeyen c;:ocuk:lar ic;:in yaz egitimi yapllmaSI, ders Ylll 
i{:erisinde bir okul iJncesi egitim kurumunda egitime devam etmi§ {:ocuklann yaz 
aylanndaki ejjitim taleplerinin ise {:ocuk kulilpleri uygulamast kapsammda 
degerlendirilmesi gerektigi belirtilmektedir. 

SOZ konusu yaz egitimi alan c;:ocuklann bilgilerinin takip edilebilmesi ic;:in e-Okul 
sisteminde "OkuZ Oncesi Kurum j§lemleri" meniisiinde yaz egitimi ekranl olu~turulmu~tur. 
Biinyesinde ana slrufl bulunan ilkokullar "Yaz Egitimi $ube j§lemleri" ba~hgI altmda yeni 
~ube tammladIktan sonra "Yaz Egitimi KaYlt j§lemleri" ba~hgt altmda ilkokulun aday 
kaydmda olmasma ragmen okul oncesi egitim almaml~ 54-66 ayhk c;:ocuklarm listesine 
ula~abileceklerdir. Anaokullan ve uygulama slmflan He ilkokullar dI~mdaki diger egitim 
kurumlan biinyesine ayI1an ana slruflannda ise yaz egitimi kaYltlan TC kimlik numaralan 
girilerek yapIlacaktrr. iVil{:e milli egitim miidiirliiklerinin, ilkokullann kaydma dii§en yaz 
egitimine almabilecek {:ocuklarm listesini diger anaokulu ve biinyesinde ana smifi 
bulunan egitim kurumlanyla payla!jmasl gerekmektedir. 

Aynca yaz egitimi uygulamalannda kullamlacak olan "Yaz Okulu Ayhk Plan 
Ornegi"ni ic;:eren "Okul Oncesi Egitimde Yaz Egitimi . Uygulama KIlavuzu" ekte 
gonderilmi~tir. 

Bilgilerinizi ve ilkokula b~layacak tUm yocuklann okul oncesi egitim a1ml~ olmasml 
saglarnak i~in yaz egitimlerine gerekli onemin verilmesi, bu kapsamda 

Bu evrak gilvenli elektronik irnza He imzalalllUl~nr, https:/Ievrnksorgu.meb.guv,tradresinden 0746-c098-3c22-ac31-31 ad kodu ile teyit edilebilir. 

https:/Ievrnksorgu.meb.guv,tradresinden


okulunuzdalkurumunuzda yaz egitimi yaptlmasl planlanan kurum bilgileri ile yaz egitimi 
almasl planlanan ogrenci bilgilerinin bir omeginin 02/0712018 tarihine kadar temel egitim 
~ubesine bildirilmesi, ogrencilerin e-okul sistemine i~lenmesi ve egitim igeriginin yazlmlz 
ekinde gonderilen kllavuzdaki h1ikOm1er dogrultusunda hazrrlanmasl hususunda geregini rica 
ederim. 

MetiniLCi 
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Milli Egitim Miidiirfi 
EKLER: 

Yazl ( 1 ad.) 

Kllavuz 


DAGITIM: 

Tiim i1ge Kaymakamhklanna 

Tiim Anaokulu Mud. 

Biinyesinde Anasmlfl Bulunan Tiim Okul/Kurum Mud. 
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