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DAĞITIM YERLERİNE

ilgi : a1 Milli Eğitiıı'ı t}akaıılığı Okııl ()ııccsi t:ğitiııı vc ilkögrctiııı Kııı.ııııılaı.ı \.(iııe tıııcliğı,b) Milli Eğitinı Bakanllğı Eğitiın Kuruı,ı,ıları Sosyal Etkinlikler yöı-ıetıneliği.

tsakanlığımızın önceliklihe«leflerinden,biride.eğitimi. topluınun her bireyine en üst seviyerleulaştlrıırak; öğrencileri dünyadakı al<raııları ile rekabe] edebilecek çagın beceriı.rı-iı. donanmış,Prob|eı-ı-ı Çözebileı'ı, liretken. ıl'ıilli ,e ıı-ıanevi değerierine ,u]ıp |*o,., bireyleı.olarak yeliştirı.ııektir. Bu[ıağlan-ıda, öğrencilcrin akaclcı'ı'ıik b;ışaı,ılarııııı-ı arııı,ı lnıasıııa yı)nclik ça|ışıı-ıalıırııı yaıııncla, stısyalctkinliklcrc katılııı-ıları da öııcır,ıscnı-ı,ıcli vc dcsteklcırınelicJir.
()grcnciicrc Yönelik eğıtiın öğrctıııı fiıaliyetleri sırasın«la yapılacak çalışmalar ile öğrencilerintatiI clöı-ıeı-ıılerincle de yapacağı faaliyİtlerde. İrk;,;;;l"İuİ,.","" ve öncelikleri dikkate a|ınarakaşağıdaki hususlara özen gösteri|ınesi gerekmektedır.

o Karneler öğrencilerin kendilerinden beklenen bilgi ve becerileri ne derece eclindiğine dair birdeğerlendirı'ııe olı-ıp, velilerin vc riğretmenlerin çabaları ile cğitiın öğretiıı-ı si,ireci içerisinclcdeğiŞiıne aÇık birözelliğe sahiptir. Ğrnelerin bu iİzetliği iizcı.incjc ilı_ırtılarak öğrencı re ı,,elilere
-t]crckli [-ıilgılcndirnıc -vaPılıııalı. (iğrcnciJcrın t-ıirbijcriylc kıyaslanıııasıni_ı yol açabilcceknitclikteki açıkIaıı-ıalar ile tutuııı ve ilairanışlarclan kaçıı-ıılıııalı,

' Ögrcncilcriı'ı'ıizilı YarıYıl tatillcrini ,uryll .l: duygusal gelişiııılerini de kapsayacak şekil«Jebüııincül geliŞiır-ılerini destekleyerek g.eçirebilın.ı",İ iç;n İıgl ," yeteneklerine göre biliıısel,sanatsiıl, sPortif veYa külttircl faaliyctlerc zaıIan ,y,.,ıırırn sıığlanınalıdır. Bu bağIaıııda ödevolarak adlancllrılabilecek ÇaiıŞmalar arasıııtla oktıııa aIışkaıılıklarını artıracak, teknolqibağıınlılığlndan ıızalr tutacak, ailclcrıyIc birliktc clalıa çrıl< ı,akit gcçirccck. sağlıklı yaşaınakültüni cdııın]elcriııi dcstcklcycuck nitcliktc sosyal 
"tkinlikıcri, gerçeklcştirilmcsi tcşr,ıkcdilınclidir, Bı,ıııun iÇiıı okulı-ın Çc'rcsinilcki liııklı l<ıırıııı,ı r,e kurı_ıluşların iınkAı-ı vc şartlarındanVararlanılırıasına yönelik iş birliklcri yapihııası,

ı e-okul Yöııctiıır tsilgi Sistenri'ırıJe yer alan öğrenci bilgilerinin 24/03l20l6tarihli ve 6698 sayılıKiŞisel Verileriıı Korrııııı-ıaSı Kaı]ııııu'ııda beiirtilen hailer cİlşında üçüncü şahıslarla kesinlikle
PaYlaŞılınaması; 62tl4 Sayılı Aileniı-ı Korunması ve Kadına Karşı şiddetin önlenmesine DairK,anYn gereğince, hakkında gizliIik kararı bulunan ()ğrencilerc yöııclik yazışınaların ivedilikleyaplllnasl.

o e-Okul Yönetilıı Bilgi Sisteıı'ıı veri giriŞlerinıı-ı (ricvaın takibi. pı.ıaıı işlcı-ı-ıierı vb.) zaı-ııaııındavctitizlikle YaPılınası, özellikle 8. sınıf öğı,encileriııın ortaöğretin-ıe geçiş siirecinde olmaları
scbebiYle bilgilcrinin eksiksiz olarak sisteı,ı,ıe kaydeclilı,ı,ıesi ve gtinccı tutulması,

ı e-Okııl Yönetiır'ı Bilgi Sisteıı-ıi ile ilgili olarak; kayıt, ırakil, sınıf yükseltnıe, denklik ve benzeri
kcınulaı'ın öncclikli olara|< il,'İlçc MEBBiS Yöıİcticilcri aracılıgıyIa çözüln-ıeye çalışılırıası,
ÇöztilenıeYeıı sorunlar olı-ı-ı;ısı cltıı,ı-ıı-ı-ıı-ınrja ise ilgili konı_ınun iİ mliıi eğitim ınüdürltiğü
aracı l ığıyla [Jakan l ığı ııı ıza i lcti l ıı-ıcsi,
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' İ'İ],lİ.lff;'İ;İff,,':.:H,,Yif'esinin ikinci fıkrasının "c" bendinde ,.öğretim 
progranıIarı

oı,roın,,uy,,.uk şckiltie hafia sonu ,||S 
saatlcri iÇlnclc YaPıllnas.ına, u'g.,. *-"?,,.rin isc cicrsjeri

hük ııii ,," 
"l,,akt",j , Q,,;i;, :"'rl J::l]li,'il' :,.l?J;i,'ii:ffi,ftl;İll"";*lş;...Tİi;külttireİ zi-vareılcrtle: 
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'-.i'"", ı)ıııv,Is ı c lıııziı,ıııı ıır lııı-ıncJa ,.r,,,, 
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zi_varelçiYoğıınlı-ığııntı azaltıııak vc alanın taşıııııı ,.,',.,,,u''r.,;ı.]t,.r.ı. ıııı-ıacı1,|3 gtırscl, scsli ,c tiyatroluetkinliğin önceclen Tarıhi Alan Başkanlıg,na bilciirilnıesi vc akabindc g.rJtıi'irj,,,ı"rin alıırınası,' Öğrencilerin kaYıtlı oldukları 
"n,ı ."rıy"lerine göre güncel Haftalık Ders çizelgelerindebelirti]en derslerın e-okul 

'ı't"'o" aog.u u. .iri,.r, il. şekilde yer alması, öğrencilere ait:]:t,İİİ::l,|.,l;:ffi]|rİc,.sıc,. cıanlı) ,", -ni.işü.,.,.#''*urr. gününcien önce nıutıaka c_okuı

' 
J:;İİl]].İ'lgc,tııatıkııliiıı'ıııila; '""""',,.l'l]|lrsi.._sıhhi.tcsisiıt. clc|<trik. i<aliırif,er ilc vataklıane lcrdc
yıpranan o"r,,l]1,1','], ,';1İi,X,İ;il|;il,;ilii;j:,;;,,,ll,;*rt*iİşr*"ıöki_iıen ,,,o u.

o Eğitiırr döneminiı-ı soır haftasındu ," karne. dağıtım gününde güvenlik terjbırlerinin kollukkuvvetlerinin de desteğiYle arttınlarak herhaııgi u;.'r"nr"l.'rol açınayacak şekilde yünitıilıııesi,' İIİ'r:§il;uil';,.l.].}]ilT;,:il,i;;:,,n{l;;; ;;;];:, oıınasına rağmen sürckıj cjevamsız
ı Bal<anlığlmlZIll ltıgtlstttıtttl gıiııccllcnıııesi sc[ıtı[ıivIc: vcı,ıi lt,ıgt)|rı l<ıırnc-lcr kııllaııılıı-ıacltın (jncçı

[:İll..l,,,İ;'i,,,]|'llariıılı'ı 
ıcıiınIi kııl]aııılııııısı ,,..i,,,n i,,.r,, ,r,r',,,,,,, cski lt_ı_ut_ıiıı karııeleriıı öncclikli

yukarıda yer alan 
.açıklaınaların yanl sıra eğitim öğretiın fbaliyetleri kapsamlnda gerekli olantüııı iŞ vc iŞlclnlcı'in cksiksiz'" 

'o'n",,nd'rl,rp,ı,nrJ. "gl,i,i 
jğr",iın sürcciııde öncınli biı.aşaına olantatil döneıninin öğrcncile.., veııı''] 

"; Jğr'.r,n.nler içi-n bir Jonraki 
.döneıııe sağ|ıklı bir başlangıçoluŞtııracak Şckilde geÇiriiınesi n,,,,.,y-l,İo,,ııg,nır.. ;...klj t.İıul.ı..in alınınası sağlanmalı<lır.Bilgilerinizi i,e gereiini rica edcriııı.
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