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Aday Öğretmenlik iş ve işlemler.
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İlgi: a)17.04.2015 tarih ı,e 29329 sal,ılı Resmi Gazetede yayımlanan Millim Eğitim Bakanlığı
Ögetmen Atama ve Yer Değiştinıe Yönetmenliği.
b) 30.01.1995 tarih ve 2423 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Milli eğitim
Bakanlığı Aday Memurlarrn Yetiştirmesine İlişkin Yönetrnenlik

Aday öğretmenlik iş ve işlemleri ada;ılzu,ın göreve başlama tarihi dikkate alınmaksızın
|4.03.2014 tarihinden önce atanan aday öğretınenler için ilgi (b) yönetmenlik kapsamında
14.03.2014 tarihinden sonra ilk atarnası yapılan aday öğretmenlerin işlemleri ilgi (a)
yönetmenlik kapsamında yürütüimektedir.

Bu bağlamda;
Aday Öğretmen Performans Değerlendirmelerinin Ek 1 tabtoda belirtildiği tizere ;

1.Baka:rlığımız öğretmen kadrolarına ata:ıdıktarı sonıa henüz performans
değerlendirmesi yapılmıımlş veya 18.12.2016 ta.rihinde yapılan Asli Öğretmenlik sınavında
"Başarısız " olan aday öğretmenlerin ikinci değerlendirmelerinin 2016-20|7 eğitim öğetim
yılının ilkbahar döneminde 02.05.2017 tarihinde başlamış olup, 20.05.2017 tarihine kadar
bitmesi gerekmektedir.Üçüncü değerlendirmesi ise 2016-2017 eğitim öğretim yılının ilkbahar
döneminde 1 6.06.2017 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

2.Performans değerlendirmesinde aday öğretmenin her döneın en az altmış filli iş
günü çalışma şartı aranmaktadır. Bu şartı karşılayabilecek drırumda olup mazereti sebebiyle
(doğum, askerlik, sağlık soruırlarr vb.) dilekçe ile taleb eden aday öğretnenlerin
değerlendirmesi yukarıda bahsedilen takvirne bağlı kalınmaksızın yapılmasr, okulunuzda
görevli danışman öğretmen ve idarecilere gerekli duyuru yapılarak okul/kurumunuzda
görev yapan aday öğretmenlerin değerlendiırnelerini söz konusu takvime göre yapılması,
gerekli işlemlerin hassasiyetle zamanında yapılaıak herhangi bir nrağduriyete mahal
verilmemesi, ayrıca MEBBİS Aday Perfornrar.ıs Değerlendirme Modültinde aday öğretmene
danışman ve müdür atayamayan okulların Miidürlüğümüze bilgi vermesi hususunda;
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Yönetmeliğin geçici 6. maddesi kapsamındaki aday öğretmenlerden

performans değerlendirmeleri eksik olanların 1, ve 7, performans

değerlendirme son tarihi

Performans değerlendirmeye yeni tabi olan veya Asli ÖğretmenIiğe Geçiş

Sınavında ,,Başarısız" olan aday öğretmenlerin ].. 2. ve 3. performans

değerlendirme son tarihi

2015-2016 eğitim -öğretim yılı ilkbahar döneminde 1, performans

değerlendirmesi yapı|an aday öğretmenlerin 2, ve 3, performans

değerlendirme son tarihi
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