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DAĞITIM YERLERİNE

Eğitimi topluınun lıer bireyine en üst seviyede ulaştırmak; öğrencilerimizi dünyadaki
akranları ile rekabet edebilecek becerilerle doııanmış, problem çözebilen, tiretl<en, nıilli ve
manevi değerlerine sal-ıip çıkan bireyler o1arak yetiştiı,mek, IJakanlığım:ıAn öncelikli hedefleri
arasındadır. Aynca öğreıicilerıııizin, "Türk Milli Eğitiminiıı Temel Amaçları" doğrultusuııda
kişisel gelişimlerini sağlamaları, edindi]<leri bilgi ve becerileri topluıııa faydalı olacak şekilde
paylaşmaları amacıyla sosyal etkinlik çalışmalanna katılmalannı teşvik etmelç gerekmektedir.
Brı doğıultuda, öğreırcilerimizin akademik başarılarinın aılırılıırasına yönelik çalışmaların
yanında kültürei, sanatsal, sportif ve bilimsel etkinlikler ile toplum hizmeti çalışmalarına
katılımları önemsenmeli ,ve desteklenmelidir. Buna göre, öğrencilerimize yönelik eğitim
öğretiın faaliyetleri sırasında yapılacak çalışmalar ile öğrencilerimizin tatil dönemlerinde de
yapacağı faaliyetlerde, Bakanlığıııız politikaları ve öncelikleri dikkate alınarak gösterilecek
özen ve hassasiyet öııem arz etmektedİr.

Bı.ı kapsaında, öğretmen ve idarecilerimiz tarafından;
.I(arııenin, ı_ılaşılması gerekerı bir aır-ıaç deği1, başarının değerlendirilmesi korıusunda

bir araç o1duğıı, öğreııcilerim ize v e velılerimize hatırlatılınalıdır.
.Öğrencileriır,ıiziıı yarıyı1 tatilleriııi verimLi bir şekilde geçirınelerini, dinlenmiş bir

şekilde 2017-2018 eğitiın öğretiııı yılı ikinci döneıı-ıiıre sağlıklı bir başlangıç yapabilmelerini
ve ilgi alanlarına da zaman,ayırabilııielerini sağlamak içiır öğrencilerimıze yarıyıl tatilinde
ödev verilıı,ıemelidir.

.Öğrencileriı-ı tatil döne ıniı-ıcie katılabilecekleri sosyal etkiniik (sportif, kültürel,
sanatsal, biliııısel etkinlikler, toplum hızıııetı çalışııaları) {'ırsatları konı-ısunda öğrenci ve

veliler bilgileırdirilıı-ıeli, öğı"encilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusı-ında, yo1 gösterici
yönlendirmeler yapılmalıdır,

.Okulun bulunduğu çevrede paydaş kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde, tatil

döneminde öğrencilerin katılın-ı sağlayabileceğı sosya1 etkinlikler planlanmah ve tatile

girilmeden dı"ıyı.ın-ılmal ıdır,
.Öğrencilerin başta teknoloji bağımlılığı olınak tizere gelişimlerini o1uınsuz etkileyecek

her tiirlıi zarur|ı faaliyetten uzak dıırmalarıııı amaçlayan farkındalık çalışmaları yapıimalıdır.
.Aileleri ile kaliteli zaırıan geçiren çocuklarııı çol< daha ınutlu, başanh ve özgüveırli

olduğu gerçeğindeır hareketle öğı"encilerin-ıizin aileleri ile birlikte zamao geçirıneieri tavsiye
edilııelidir.

.Öğrenciierin tati1 döı-ıe ı-ı-ıiııde aile, aile btiyükleri ve akrabalar ile vakit
geçirebilmeleriı-ıiıı öı-ıeıı-ıi vuı,gı;lanmalı, somLüt olmayan kültürel miras ı"ıygıılamalanna

katılıın sağlaınalırn, ınilli vc ır-ıaı-ıevi clcğerleriınizi yaşaırı yolııyla öğreı-ııneleri sağlanınalıdır.
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'Öğreıicilerimizi spor yapınaya ve sağlıklı beslenmeye yönelterek, ülkemizde yaşam
boyu spor yapan ve sağlıkh beslenen bireylerin sayıslnın artırılmasına yönelik farkındalık
çalışmaları yapılınalıdır.

'Öğrencilerimizin siııeına, tiyatro, konser vb. sanatsal faaliyetlere katılımı teşvik
edilmelidir.

'Öğrencilerin okuma alışkanlıklarını tatil döneminde devam ettirmelerinin önemi
vıırgıılan ınahdır.

Öğrencileriıı yarıyı1 tatillerine yöııelil< yı"ıkarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda
gerekli lıazırlıkların ve yönlendirnıelerin tati1 dönemine girilıneden önce titizlikle
tamamlaırması husıısı_ıırda bilgilerinizi ve gereğinı rica ederim,
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