
T.C
BULANIK KAYMAKAMLIĞI

ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı
Konu

: 7 l 3866'7'7 -2O0 -E. l 092257 I

: Sene Sonu İş ve İşlemleri
t0.06.20l9

MÜDÜRLÜĞÜNE

İlkOgretim kurumlarında sene sonunda yapılacak iş ve işlemlere yönelik iliilçe milli
eğitim müdürlükleri, okul yöneticileri ve öğretmenlerce görev alanlan ile ilgili iş ve işlemleri
herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden zamanında yapması için Bakanlığımızca ekli
yazıda belirtilen açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bakanlığımızca yapılan açıklamalarla birlikte, ilgili mevzuat ve yasal dayanaklarla tarif
edilmiş olan görevlere ilişkin olarak gerekli bütün tedbirlerin alınması ve aksaklığa meydan
verilmeden zamanında yapılması hususlannda,

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Derya ŞiRiN
Şube Müdürü

EKLER:
Yazı ( 3 Sayfa)

Elekı.onik Ağ:
Bilgi için:



T.C.
MUŞ VALiLİĞi

iı Milıi Eğitim Müdürlüğü

Sayı
Konu

: 32026 |98 -20O -E. 10653 446
: Sene Sonu İş ve İşlemleri

30.05.20l9

KAYMAKAMLIĞINA
ilçe Milli Eğitim MüdürIüğü

MÜDÜRLÜĞÜNE

ilktıgretim kurumlarında sene sonunda yapılacak iş ve işlemlere yönelik illilçe milli
eğitim müdürlükleri, okul yöneticileri ve öğretmenlerce görev alanlan ile ilgili iş ve işlemleri
herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden zamanında yapması için Bakanlığımızca ekli
yazıda belirtilen açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bakanlığımızca yapılan açıklamalarla birlikte, ilgili mevzuat ve yasal dayanaklarla tarif
edilmiş olan görevlere ilişkin olarak gerekti bütün tedbirlerin alınması ve aksaklığa meydan
verilmeden zamanında yapılması hususlannda,

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

ı,ıetin İLCİ
Vali a

Milli Eğitim Müdürü

EKLER:
Yazı ( 3 Sayfa)

DAĞITIM:
Tüm İlçe Kaymakamlıklarına
Tüm Okul Müd.

Bİe!ratg0vaıicl.kroniIifuzılcımzlnmışılr



T.C.

MİLLi EĞİTiM BAKANLIĞl
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

Sayı : l0230228ı200,106l|726
Konu: Sene Sonu İş ve işlemleri

29.o5.20|9

DAĞITIM YERLERiNE

ilgl a) 2z2 Saylh ilkögretim ve Eğitim Kanunu.
b) Milli Eğitim Bakanlığı okuI Öncesı Eğitim ve ilkögretim Kurumları Yönetmeliği.
c) Mitli Eğitim Bakanhğı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikleı Yönetmeliği.
d) ilkokullarda Yetiştirme Programl Yönergesi.

İlkOğetim kurumlannda sene sonunda yapılacak iş ve işlemlere yönelik il/ilçe mitli eğitim
müdilrliiıkleri, okul yöneticileri ve öğretmenleıce görev alanları ile ilgili § ve işlemleri herhangi bir
aksakhğa meydan verilmeden zamanında yapması için aşağıdaki açıklamalann yapılmasına ihtiyaç
duyulmuştur.

Bu kapsamda;

1- Öğrencilere ait seçmeli dersler dihil tüm derslere ait not bilgilerinin e_okul Yönetim Bilgi
Sistemine zamanında işlenrnesi sağlanarak not işlemleri tamamlanmamış öğrenci
bırakılmayacaktır.

2- İlgi (b) Yönetmeliğin 32 nci maddesinin 4 üncü fıkrası kapsamında ortaokul/imam haıip
ortaokullannda hafızlık eğtimi sebebiyle izinli sayılan öğencilerin kayıtlan aktifleştirilerek
sınavlan yapılacak ve sınavlarda 45.00'in allnda puan alan öğrencilerin durumlan, l0-t3
Haziran 20l9 tarihleri arasında şube öğretmenler kurulunda görüşülerek karara bağlanacaktr.

3- Ortaokul ve imam hatip ortaokullarında Şube öğretmenler kurulu toplantlları l0-13 Haziran
20l9 tarihleri arasında yapılarak k,urullarda alınan kararlar e-Okul ŞÖK İşlemleri ekranına
kaydedilecektir. ŞÖK kararı alınmamış ve hakkında işlem tamamlanmamış öğrenci
bırakılmayacaktır.

4- Öğrencilere ait özürlü-özürsüz devam devamsızlık bilgilerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sisıemine
titizlikle, zamanında ve günlük olarak işlenmesi sağlanmahdır. Buna göre, okul müdürlüklerince
zamanında işlenmemiş yahut hatalı işlenmiş öğrenci devamsızlıkları ile ilgili olarak Bakanlıga
gönderilen evrakların ilgi (a) Kanunun 52 nci maddesi ve ilgi (b) Yönetmeliğin lll inci maddcsi
hükümleri doğrultusunda hassasiyetle değerlendirilerek gönderilmesi gerekmektedir.

5- İlgi (b) Yönetmeliğin 23 üncü maddesi kapsamında geçerli mazereti olmadan sınavlara
katılmayan, projesini teslim etmeyen öğrencilerin ilgili ders hanesine "G" yazılacaktır. Sürekli
devamsrz olan öğrenciler sistem tarafindan otomatik olarak sınıfta bırakılacağından bu
öğrencilerin deıs hanelerine "G" yazlmayacaktır.

6- İlgi (b) Yönetıneliğin 19 uncu maddesi kapsamında mecburi öğenim çağı dışına çıkan
öğenciter, ders yılı sonunda "e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/Öğrenci İşlemleri/Aynlına
İşlemleri" ekranından pa,ifleştirilecck ve EK-] Öğrenim tselgesı ,,crilerek. Açık Öğreıim
ortaok uluna yön lendirilecek ıir.

7- Eylül ayında ilkokula başlayacak olmasına rağmen okul öncesi eğitimden yararlanamamış olan

çocuklarln hazırbulunuşluk dtızeyini artırmak ve onlann ilkokula akranlarıyla eşit şartlarda
başlamalannı sağlamak amacıyla ilgi (b) Yönetrneliğin 6 ncı maddesinin l inci fıkasınm (c) ve
(ç) bentleri hükümleri doğrultusunda okul öncesinde yaz okulları açılacakhr.

Alatüİk l]lv. 06648 KızılaylANKARA
c_ptısta: tcgın_kulturclctki nliklcr(!mcb.gov.tr
e-ptısıa : ıegın_ogıenciisleri@]meb.gov.tr

Ayrııtllı bilgi için: Ögreııci işleriBirimi Teı: (o :}l2).tl-]l586-89-94
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8- Okul yönetimleri, mevsimlik tarım işçileri ile göçer ve yarı göçer ailelerin çocuklannın eğitime
erişimine dair olarak yayınlanmış olan 20l615 sayılı Genelge hükümleri doğrultusunda, e-okul
yönetim Bilgi sistemi'nde "Mcvsimlik Tanm işçı Ögrencisi" geçici nakil sebebi ile gelen bu
statiideki öğrencilerin okula devam takip ve not girişlerini sağlayacaktır. Aynı genelgede ifa<le
edilen "ılzılçe Mevsinılik Tarım işçıleri ile Göçer ve yarı Göçer Ailelerin Çocuklarını Takip
Ekipleri" oluşturulacak ve Genelgenin 3 üncü maddesi hükümleri gereğince işleınler
gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda bulunan öğrcncilerden 20l9 Merkezi Sınav ve ioKBS'yc
katılanların iş ve işlemleri Ölçme Değerlendirme ve sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce
Valiliklere gönderilen 22.05.20l9 tarihli ve |000lı722 sayılı yazısı doğrultusunda yapılacaktır.

9- 20].8,2019 .eğitim öğretim yıhnda ilgi (d) Yönerge kapsamında Kaslm ayının ilk haftasında
uygulanan Öğrenci Belirleme Aracı (ÖBA) ile programa alınması gerektiği tespit edilen fakat
çeşitli sebeplerle program uygulanmayan veya program dışına çıkarılan öğrencilerin duruııu
incelenecektir.

10- Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Standartları Sistemine veri gıriş (algısal yarar
anketleri ve okul mevcut durum veri girişIeri) işlen|erinin, veri giriş takvimi doğruItusunda
sağlıklı bir şekilde yürütiilmesi ve tamamlanması sağlanacaktır.

l l- e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ndeki veriler, sadece Bakanlığımızca yfuütülen eğitim ve öğretim
faaliYetlerinde kullanıldığından il/ilçe ve okut yönetimleri tarafından üçüncü şahıslarla ve
resmi/özel kurumlarla paylaşılmayacak, bu konuda gerekli hassasiyet gösterilecektir.

l2- Bakanlığımızca ilgi (c) yönetmelik doğrultusunda e-okul yönetim Bilgi sistemi içerisindc
oluşturulan "sosyal Etkinlik Modülü" için Genel Müdürlüğümüzün intemet sayfasının
"htş://tegm.meb.gov.trl" Sosyal Etkin|ik Modülü Bölümünde yer alan Sosyal Etkinlik Modulü
Uygulama Kılaırızu ve diğer açıklamalar doğrulfusunda öğrencilerin gerçekleşıirdikleri sosyal
etkinliklerin ilgili öğretmenlerce Sosyal Etkinlik Modülüne işlenmesi gerekmektedir. Modüle
işlenen etkinliklerin okul yönetimince (sosyal etkinlikler kurulu başkanı) oıaylanarak etkinlik
girişi yapılmamış öğrenci bırakıImayacaktır. 20l8-20l9 eğitim öğıetim yıh öncesinde
gerçekleştirilen sosyal etkinlikler Modüle işlenmeyecekıir.

l3- İl/ilçe milli eğitim müdürlülerince 20l8-20l9 eğitim öğretim yılında düzenlenerı/izni verilen
sosyal etkinliklerin, "Sosyal Etkinlik Modülü'ne" Sosyal Etkinlik Modülü Uygulaır.ıa
Kılavuzu'nda belirtildiği üzere "Merkezi Etkinlikler" kapsamında sırasıyla "e-Okul Yönetim
Bilgi Sistemi/Bakanlık MEM işlemleri/Sosyal Etkinlikler/Sosyal Etkinlik Tanımiama"
ekranlarından işlenmesi sağlanacaktır.

14- Okul Müdürlüklerince Sosyal Etkinlik Modülü Uygulama Kılavuzu'nda belirtildiği üzere
öğrencilerin okuldan bağımsız olarak okul dışında velilerinin kontrolünde gerçekleştirdikleri
sosyal etkinlikler "Sosyal Etkinlik Modülü'nde" "Okul Dışı Bireysel Etkinlikler" adıyla kayıı
altına alınacaktır. Öğencilerin Okul Dışı Bireysel Etkinlik kapsamında katıldıkları etkinliklerin
isteğe bağh olarak veliler tarafından "Sosyal Etkinlik Bilgilendirme Formu" (Ek-l) ile
belgelendiri lmesi gerekmektedir, Ancak öğrenciler okuldan bağımsız olarak Kılavuzda beIirtilen
kurum ve kuruluşlar aracıhğı ile merkez (Bakanlıklar) veya mülki idare amiri
(ValilikıKaymakamlık) tıırafindan izinli/onaylı etkınliklere katılım sağladığı/ürün ortaya
koyduğır/performans gösterdiği takdirde Okul Dışı Bireysel Etkinlik gerçekleştirmiş olur. Okul
Dışı Biıeysel Etkinliklerin Modüle işlenebilmesi için okul yönetimince (sosyal etkinlikler kurulu
başkanı) öğrencinin etkinliği gerçekleştirdiği kurum/kuruluş tarafından düzenlenen Sosyal
Etkinlik Bilgilendirme Formu'ndaki(Ek- l ) bilgilerin eksiksiz ve doğru olarak doldurulduğu ve
imzalandığı kontrol edilecek ve uygunluğu tespit edilen formların sınıf/şube rehber
öğretmenince Modüle işlenmesi sağlanacaktür. Okul Dışı Bireysel Etkinlikler kapsamında
öğrencilerin derece alması durumunda Sosyal Etkinlik Bilgilendirme Formu gerekmemekte olup
yalnızca derece alındığını gösteren beIge/resmi yazı Sosyal Etkinlik ModüIü'ne işlenecektir.

l5- Öğrencilere karneleri ile birlikte "Öğrenci Sosyal Etkinlik Belgesi" verilecek olup söz konusu
belgeye sırasıyla "e-Okul Yöneıim Bilgi Sisıemiıİlkoku0-0rıaokul Kurum İş lem leri/Sosyal
Etkinlikler/Sosyal Etkinlik Tamamlama./Raportar/Ögrenci Sosyal Etkinlik Belgesi"
ekranlanndan ulaşılmaktadtr.

Ahtürk BlV. 06648 KlZılay/ANKARA
c-posta: tegm kulfu relctkiıılikler(4meb.gov,tr
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l6- e-OkuI Yönetiıı Bilgi Sisteminde öğrencilerin sosyal etkinlikler kapsamında yapacakları
ÇalıŞmaları sonuçlandınp sonuçlandırmadıkları, kamelerin sosyal etkinlik 

'bölümtjüİıe

'TAMAMLADI', 'TAMAMLAMADI" şeklinde işaretlenmesi ilgi 1c.1 Yoneımelik gereği
kaldınlmıştır.
Yukarıda yapı|an açıklamalarla birlikte, ilgili mevzuaı ve yasal dayanaklarla tanf edilmiş olan

görevlere iliŞkin olarak gerekli bütün tedbirlerin alınması ve aksaklığa meydan verilmeden zamanında
yapılması hususlarında,

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Mustafa SAFRAN
Bakan a.

Bakan yardımcısı

Dağıtım:

Gereği: Bilgi:
B Planı Bilgi.,İşleın Daıresi Başkanlığı

Din oğretimi Genel Müdürlüğü
Özel Öğretim Kurumlan Gene l Müdürlüğü
Özel Eğitiıı ve Rehberlik HizmetIeri Genel Müdiirlüğü
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