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Konu : Mesleki Qahgmalar

DAGITIM YERLERINE

ilgi :

Milli Elitim Bakanh[r Okul Oncesi Elitim ve ilkrilretim Kurumlan Ydnetmelifi.
b) O[retmen Yetigtirme ve Geligtirme GenelMiidiirlti[iin'j'n08106/2016 tarih ve

a)

6309056 sayrh yazrsr.

Temel E[itim Genel MtidiirlUgtimiize balh okullartmzda 2015-2016 elitim-tl[retim
yrh sene sonu mesleki gahgmalan, ilgi (a) Ydnetmelilin 38. maddesi gergevesinde
yiiriitiilecek olup, ilgi (b) yazr ektedir.
Bu ballamda ;
l-Mesleki gahgmalar, ilgi (b) eki programr gergevesinde gergeklegtirilecektir.
2-Okul ydnetimleri, ilgi (a) Ydnetmeligin 38. maddesi ilgi (b) yazr eki program
dolrultusunda kendi programlarmr olugturacak ve dnceden dlretmenlere tebli[ edecektir.
3-ikinci hafta gahgmalanna, farkh ilde/ilgede katrlmak isteyen dpretmenler;
a) Mesleki gahgmaya katrlacaklarr ili/ilgeyi kendi okullanna dilekge ile
bildirecek, mesleki galrgma bagvurusunu, gahgmaya katrlacalr okul miidiirliipiine dolrudan
yapacaktrr.

b) Mesleki gahgma

sonunda, gahgmaya katrldrklan okul miidiirlti[tinden
gizelgelerinin
onayh ornelini ve bu gahgmalara katrldrklanm gtisterir
alacaklan devam takip
yaztyr ek ders rldemelerinin zamantnda yaprlabilmesi igin 1 temmuz tarihinde kendi
okul lanna tesl im edeceklerdir.
4-il iginde gdrevlendirme olarak gahgan d$retmenler, mesleki gahgmalannr
grirevlendirildikleri okulda yapacaklardrr. Kadrosu iVilge Milli Egitim Mildtirliiklerinde olup,
herhangi bir okulda gdrevlendirilmemig <ilretmenler ile birlegtirilmig srmflr okullar mesleki
gahpmalara, bulunduklarr ilgenin alanlanna uygun okullannda katrlacaklardrr.
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5-2. hafta 27-28 Haziran 2016 tarihli gahgmalar, merkez ilge ve koy kasabalardaki
ilkokul ve ortaokullarda gdrev yapan okuliincesi dsetmenleri, Afronkarahisar merkez ilgede
dnceden tercih edecekleri ana okullanndan birinde bu gahgmalan yapacaklardrr. Yaprlan
gahgmalar bu okullar tarafindan 1 Temmuz 2016 tarihine kadar Miidiirtii[iimiiz Temel
Efitim Hizmetleri biiliimiine gdnderilecek, bir komisyon marifetiyle delerlendirilecektir.
6- Temel E[itim Genel MiidiirlUgtimiizden gelecek yanlar ayrrca duyurulacaktrr.
Bilgilerinizi ve gere[ini rica ederim.
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