
TERME KAYMAKAMLIĞt
iLÇE MiLLi Ea;iTİM MüDüRüLüĞü

iLKÖĞRETiM HAFTASİ KUTAMA PROGRAMI

i|kögretim bireyin yaşamlnda, temei eğitimin verildiği asgari bilgi, beceri,rutum ve
davranışların kazandınldlğı.zeka ve 1,etenekleıinin geliştirildiği önemli bir
basamaktır,Çocuklanmızln iyi bir vatandaş olması için temeI bilgi,beceri,davranış ve
alışkanhklann kazandırılması,milli ve evrensel ahlak anlayışına uygun olarak yetişti.i|mesi.
ilgi. istidat ve kabiliyetleri yönünden hayata ve üst öğrenime hazrrlanması ilköğretimin amaç
ve görevleri amsında yer almaİtadır.

18 Eylül 2017 Pazarte§i günü 09.30'dı İlçe Milli Eğitim Müdürü. Şube Müdürleri,
Merkez ilkokul, onaokul ve onaöğretim Kurumlannda görevli okul Müdürleri,
öğretmenlerden (2 kişi) oluşan heyetin hazıİ bulunduğu törende ilçe Milli Eğitim Müdürü
tarallndan Atatürk Anıtı'na çelenl konulacak, Saygı Duruşu'nda bulunulacak ve İstiklal
Maşı okunulacaktır. Kutlama programına daha sonra Yeni Mahalle ilkokulu'nda saat
l0,00'dı devam edilecektir.

Çelenk koyma t6renine;

l. Anado]u İmam Haıip Lisesi
2. Anafartalar Ortaokulu
3. Atatlilk ilkokulu
4, Bülent Çavuşoğlu Anadolu Lisesi
5. cumhuriyet ilkokulu
6. cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
?. Cumhuriyeı onaokulu
8, Darüşşifa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
9. F'atih Anadolu Lisesi
l0, Faıih ilkokultı
l l. iTO Şehit Kibar Korhan Koç onaokulu
l2. Karadeniz MesIeki vc Teknik Aıadolu Lisesi
l3. Mehmet AkifErsoy Anadolu Lisesi
l4. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
I5. Nazmiye Ünal Soğancı Ortaokulu
l6. Temel Kır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
I7. Terme onaokuIu
l8. Terme Özel Çözüm Temel Lisesi
l9. Ulviye Kır imam Hatip ortaokulu
20. Yenimahalle İlkokulu bayrak ve llımalınyla bi.likte saat 09,00'da tören

günü l5 Temmuz Milli İrade Meydan'ında hazır olacaklardır,

Ayrrca Şadece Terme orıaokulü ye Aıaıüfk İlkokuıu baymk ve flamalaı beraberinde
30'ar kğilik öğrcnci grubrl r/s biriikte törene katılacakİr.



lE EYlül20|7 Pazartesi günü §ı&t |0.00'da Yeni Mahall€ İlkokulu'ndıki Töreo:

l. Halk oyunlan gösterisi

2, Saygı Duruşu ve İstiklal Maışı
3, Protokol konuşmaları
4. Şiirlerin Okunması
5. 4. Sınıf öğrcncilerinin l. Sınıföğrencilerinc okula hoş geldiniz çiçeğini sunması
6- Srnıf Zivaretleri

HA FTA BOYUNCA YAPILACAK ETKLNLLKLE R

l8-22 Evlül taıihlerinde İlçe Miui Eğitim Müdürü başkanlığında bir öğretmen
ve biİ idareciden oluşan bir grupla. Şehit öğretmen ailesi. temsilen bir emekli öğretmen
ziyaret edilecektir.

ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri koordinesinde ilkokul ve okul öncesi eğitimin
önemi ile ilgili öğrencilerin de katılacağı konferans, sempozyum, panel ve açlk ofurum
gibi etkinlikler hafla boyunca düenlenecektir.

Yazıll ve görsel basln-yayın o.ganları aracılığl ile ilköğretim haftasnın anlam
ve önemi ırırgulanacaktıı.

}lafta boyunca ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü yönetici iIköğİetim okullan ve
anaokullanna ziyaretler dilzenleyeceklerdir.

Bütün okullar l8 Eylül 2017'den itibaİen kendi bünyesinde hafta bolıınca
etkinlikler düzenleyerek. yapılan etkinlikIerle coşkulu bir hafta geçirilmesi
sağlanacaktlr.

ilçe, belde ve köylerdel il kutlama programı esas altnalak'femel Eğitim Genel
Müdürlüğümiizün 02109/20l6 tarihli ve 94044l7 saylh yazısı dikkate a|ınarak kutlama
yapılacakır.

Halk oyunı.ı ekibi bulunan okullar bahçelerinde ilgili hafla boyunca gösterileı
yapacaklardır.

Hafta boyunca tiim okul ve bağlü birimlerimiz Bayrak, Atatük Portıesi, hafta
ile ilgili afiş, döviz ve pankanlarla okul ve kurumlart süsleyeceklerdir.

Halk Eğitim Merkezi Müdiirlüğümiiz her çocuğun okuma hakkına süip
olduğunu, özellikle kırsal kesimleıde kız çocuklannın okı.ıla devamlannın
saglanmastnln önemini ı,urgulayan çeşitli aktiviteler diizenleyecektir.
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Yılmaz iMANLIK (Sunucu) (]elenk Koyma Törenini sunma. sevk ve idaresi

Çelenk koyma alanına ses yavın cihazının kurulması

Hava muhalefeti halinde Belediye Kültür Merkezinin
hazır hale getirilmesi
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Belediıe Duşkanlığı



ilçe Emniyeı Müdürlüğü

flçe Müftülüğü

l5 Temmuz Milli irade meydanında yapılacak olan

Çelenk Sunma ve Yeni Mahalle ilkokulunda yapllacak
olan kutlama programında geıekli güvenlik ve trafik
ledbirlerinin alınması

ilköğretim Haftasl nedeni ile tiim camilerde haftanın
önemini belirten vaaz ve hutb€ler okunurulması.

ilçe ]\tilli Eğitim Müdürü
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