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İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı :7 |201883-903.01 -E.2l6770
Konu :Eğitimde Yönetici Seçme ve

Yetiştirme kongresi

04.0l .20l 8

ııaÜnünı-ÜĞÜNE

Eğitim Yönetiminde yeni yönelimler konusunda farkındalık oluşturmak, eğitim
kurumlarında başarılı bir yönetim için İnsan Kaynakları Yönetiminin önemine dikkat
Çekmek, yönetici seçimi, yetiştirilmesi ve geliştirilmesj konularında tarafların gönişlerini
a|mak amacıyla Bakanlığımız İnsan Kaynakları Geııel Müdürlüğünce yakın bir tarihte EK-l
de Yer alan konu alanları kapsamında çalıştaylar ve oturuınların yer aldığı bir kongrenin
gerçekleştirileceğine ilişkiıı yazı örneği ve ekleri ilişikte göııderilmiştir.

Balrsi geçen kongrenin her oturumunda, uygulayıcılarında görüşlerine yer
verileceğinden EK-l yer alan oturum başlıkları kapsamında "Uygulamaya Yönelik"
Çalışmaları olan veya bu konularda uygulamadan biri olarak görüş bildirmek isteyen okul ve
kurum müdtirlerinin EK-2'de gönderilen taslak bildiri formatına uygun bir şekilde
düzenlenerek en geç 09 Ocak 20l8 tarihinde Müdürlümüzde olacak şekilde gönderilmesini
rica ederim.

Deniz EDİP
İlçe Milli Eğitim Müdüni

Ek:

|- Yazı örneğive ekleri(3 adet)

Dağıtım:
Tüm Okul ve Kurum Md.lerine

Adrcs: Zaler Malı.49500 ttulaıııkıMuş
[: lcktrııııi k Ağ: lıttp://lıu lın ik.melı.ılov. tr
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