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Temel Eğitiıı Genel Müdürlüğü

DAĞITIM YERLERiNE

.. iıgl: 27.03.20|7 tarih ve 455127g7-20-E.4042083 sayılı Makaın oluru ile yayımlanan okul
öncesi ve İlkcıgretim l(urumları standartları sistemi uygulama yönergesi.

Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretiın Kurumlan Standartları Sistemi ile Genel Müdürlüğümüze
bağlı tiim kurumlar (okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar, ortaokullar ve yatıh bölge ortaokulları)
ile imam hatip ortaokullarının belirlenen minimum yeterliliklere erişmesi hedeflenm*"ttedir. Nihai
alnaclmlz ise kurumlanmızdaki bu yeterlilikleri ölçüt alarak güçlü ve zayıf yönlerimizi belirlemek,
ihtiYaÇlarımız doğrultusunda gerekli iyileştirici çalışmalarda bulunmak, eğitimde firsat eşitliğini
sağlamak ve faydacı eğitim politikaları geliştirmektir.

Okullarda Çocuklarıır'ııza sunulan eğitiın hizmetlerinin niteliğinin doğru bir şekildedeğerlendirilebilmesı iÇin okul yöneticilerinin, öğetmenlerin, velilerin ve ço-cuklann sistemi
kullanarak görüŞlerini iÇtenlikle ve doğru olarak yansıtmalan sistemin amacına ulaşması bakımından
önem arz etmektedir. Kurumlarda eğitim niteliğinin geliştirilmesi ancak sistemin tiim paydaşlarının
özverili çalışması ile mümkün olacaktır.

Bu kaPsamda Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Standaıtları Modülü 2018-2019
Eğitinı Öğretiırı Yıh için veri girişine 0g.04.2019 tarihinde açılacaktır.

İlgi Yonerge doğıultusunda sistenıde yer alan algısal yarar anketleri okul öncesi eğitim ve
ilköğretiırı kurumlarının yöneticileri, öğretmen, veli ve öğrencileri (okul öncesi ve 1. sınıf oğİencileri
hariÇ) tarafından 9 Nisan - 30 Haziran 20l9 tarihleri arasında doldurulacak; mevcut durum veri
giriŞleri ise bütiin okul öncesi eğitim ve ilköğretiın kurumlarıırın yöneticileri tarafindan 20 Mayıs - 30
Hızir an 2 0 1 9 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kurum Standartları Modülünden sağlıklı veriler alabilmek için ekte yer verilen iş ve
işlemlerin yapılan açıklamalar doğrultusunda yerine getirilmesi gerekmektedir.

konu ile ilgili valiliğinizce gerekli tedbirlerin alınması hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiın.
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