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Sayı : 6643|177 -160.01-E.81841 19

Konu: Norm Fazlası Öğretmenlerin

Görevlendırilmesi ve Eğitimi

ııününı-üĞr-ıxB

ilgi:a)İıvilıiEğitimMüdürlüğünün01/08/2016tarihve813646'7 sayılıyazısı.

b) 2210612016 tarih ve 6858527 sayıIıyazımız,

İlgi (U) yaz7m:z ile Noırrr Faziası Öğretmenlerin Görevlendirilmesi ve Eğitini ile ilgili
ya^mv, daha önce bildirilmişti.

Kurumlarımızdaki öğretmen saylslnln yetersizliği duırımunda; özel eğitim okullarında, özel

eğitim sınıflarında, hastane sınıflannda ve evde eğitim hizmetleri kapsamındaki öğretmen ihtiyacı,

norm fazlası öğretmenlerin velveya üçretli öğretırrenlerin görevlendirilmesi yoluyla

karşılanabilmektedir. Bu kapsamda görevlendirilecek olan ya da ilerleyen zaman|atda görev almayı

düşünen norm fazlasl veya ücretli öğretmenlerin, öze1 eğitim alanındaki farkındalıklarını, bilgi, beceri

ve yeterliliklerini arttırmak, eğitim öğretim yılı boyunca karşılaştıklan sorunlarda ihtiyaç duydukları

desteği sağlamak amacıyla eğitim verilmesi planlandığı ilgi (b) yazılarımızda beliıtilmiştir.

iıgl 1U; yazımızda 4. ınaddesinde "Eğitime, gönüllülük esastna dayalı olarak öncelikle ııornı

fazlası ve/veya ücretli öğretmenlerden olmak üzere, diğer öğretmenler de başvurabileceklerdir.

Ancak, eğitimi yapacak ilin kapasitesi doğrultusunda katılımcı saysmın sınırlı kalacağı göz önünde

bulundurularak eğitimde öncelik srqslna öııemle dikkat edilecelctir." denilmektedir.

Bu sebeple ilçemizce gönderilen listelerin incelenerek yeniden planlama yaprlması

ihtiyacı duyulmuştur. Bu nedenle, noım kadro fazlası öğretmen ve ücretlİ öğretmenlerİn branşlarının

da belirtilerek öncelik esasına göre listesinin yeniden güncellenip, yazı ekindeki excel formuna

işlenerek acilen 02.08.2016 Salı günü mesai bitimine kadar elden Özel Eğitim ve Rehberlik

Hizmetleri Şubesine elden teslim edilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Osman TURE
Müdür a.

Şube Müdürü

EkIer:

|-Yazı (2 Sayfa)

2-Foım (1 Adet)

Dağıtım:
Tüm Resmi Okul/Kurum Müdürlüklerine

Not yazılar elden teslim edilip, mail atılmayacaldr.
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Sayı : 49099_] 78- 1 60.0 ] -E.8 136467

Kontı : Norııı I]azIası (')ğrelnıeıılerin

Görevlendirilıııesi ve Eğitinri

0 1 .08.20l6
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DAĞITIM YERLERNE

iıgı a) 09.06.20l6 tarihli ve 6353.593 sayılı yazımız.
b) 2| .()6.2()l 6 tarihli ve 6807659 sayıIı yazımız.

Kurumlarınrızdaki öğretmen sayısınln yetersizliği durumunda; özel eğitiın okullarıırda,
özel eğitim sınıflaı,ıı"ıda, hastane sıırıflarında ve evde eğİtİm hİzmetlerİ kapsaınındakİ
öğretıııeıı ilıtiyacı. norıT} fazlası öğretmenleriıı ve/veya ücretli öğretmenleriıı
göre vlcııdirılııı*si ., t,lııyla kaı,şılanabilırıelçtedir. Buı kapsaında görevlendirilecek olan ya da

ilerleyen zaıııanlaı,ıliı görev alıı-iayı düşüneı-ı norıı-ı fazlası veya ücretli öğretmenlerin, özel

eğıtiın aiaıııı-ıdaki tiırkıııdaiıklarıırı, biigi, beceı,i ve yeterliliklerİnİ arttırınak, eğİtiın öğretim

yılı boyunciı karşı[aştıkJarı soruırlarda ihtiyaç duydukları desteği sağlaııak amacıyla eğitim
verilınesi plaırlandığı ilgi (a) ve (b) yazı,Iarıınızda beliıtilmiştir.

İlgl 1lr; yaz|I1l^n 4 maddesinde "Eğitime, gönüllülük esasına dayalı olarak öııcelikle
rtorm fazlası ııe/ı;e.v(ı iicretli öğretnıenlerden olmak üzere, diğer öğretmenler de

başvurabileceklerdiı,. Ancak, eğitiıııi yapcıcak ilin kapasitesi doğrultusunda katılımct say$mu,t

sınırlı lıalacağı go: önüncJe btılundurularak eğitimde öncelik sraslncı önenıle dikkar
e di l e c e ktir. " deı-ıil m e ktedir.

Bu sebeple ilçenizce gönderiien listelerin incelenerek yeniden planlaına yapılması
ihtiyacı duyıılnırıştur. Bu nedenle, nonn kadro f-azlası öğretmen ve ücretli öğretmenlerin
branşlarının da belirtilerek öırcelik esasına göre listesinin yeniden güncellenip, yazı ekindeki
excei formuıra işlenerek 03.08.20l6 Çarşamba giinüı mesai bitimine kadar Özel Eğitim ve

Rehberlik } l izıı"ıret leri Ş iıbesine gönderilır-ıesiııi rica ecleriın.

Adem KOCA
Vali a.

iıvlııi Eğitim Müdürü

Ek: Liste (l Adet)

Dağıtım:
1 3 İçe Kaymakaıı-ılılçlarına
(ilçe Milli Eğitim Mtidürltiğü )
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