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DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 06.07.2021 tarihli ve E-84037561-10.06.01- 27855223
sayılı (2021/14) Genelgesi.
b) Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 20.08.2021 tarihli ve E-84037561-10.07.01-29822773 sayılı
yazısı.
İlgi (b) yazıda; öğretmenlerin meslekî çalışmalarının 31 Ağustos 2021 Salı günü başlayacak olması, eğitim
öğretim yılı hazırlıkları ve uyum eğitimine yönelik planlamalar sebebiyle okula uyum eğitimlerinin 01-03 Eylül
2021 tarihleri arasında yapılacağı belirtilmiştir. Buna göre, öğrencilerimizin okula uyumlarının etkin bir şekilde
sağlanması için uyum eğitimi uygulamalarının aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütülmesi önem arz etmektedir
1- İlgi (a) Genelge doğrultusunda eğitim ve öğretim yılının başladığı 06 Eylül 2021 tarihi itibariyle ortaokul
ve imam hatip ortaokulu 5 inci sınıf öğrencilerinin eğitim ortamına uyumlarının sağlanması için gerekli
rehberlik çalışmaları yapılacaktır.
2- Uyum etkinlikleri kapsamında oyun temelli etkinliklere, öğrencilerin okula aidiyet duygusunu artıran
faaliyetlere yer verilecektir.
3- Öğrencilerimizin; öğretmenler gözetiminde oyun, drama, sosyal ve sportif etkinlikler yoluyla öğrenme
ortamını, okulunu, sınıfını, arkadaşlarını tanıması ve okul kurallarını öğrenmesi sağlanacaktır.
4- Öğrencilerimize ve velilerimize salgın tedbirleri kapsamında maske kullanımı, hijyen, fizikî mesafe,
kişisel temizlik, sağlıklı beslenme, uyku düzeni, öz bakım vb. konularda bilgilendirmeler yapılacaktır.
5- Okul rehber öğretmen/psikolojik danışmanlarımızın uyum çalışma süreç ve etkinliklerine aktif olarak
katılımları sağlanacaktır.
6- Taşımalı eğitim öğrencileri de yerel imkânlar ölçüsünde uyum eğitiminden yararlandırılacaktır.
Bilgilerinizi ve başta öğrencilerimiz olmak üzere yönetici, öğretmen, veli ve diğer personelin yeni
eğitim öğretim yılına sağlıklı bir başlangıç yapabilmesini sağlamak amacıyla tüm tedbirlerin Valiliğinizce
alınması hususunda gereğini rica ederim.
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