
ÖiRETMEN 

Her anaokulurida en az bir öretmenin okut öncesi eitimi veya ocuk geIiimi aIannda üniversite mezunu 

olmasi gerekir. 

Her sinifin ocuk GeIiimi Ögretmeni ve DeerIer Eitimi Öretmeni bulunur. 

a)Ogretmen örenciIerin sak ve güvenIinden birinci derecede sorumtudur. Örenciteri baka bir 

ögretmene testim etmeden kesinlikte yanlarindan ayrilamaz, kisa bit süre iin dahi yalniz birakarnaz. 

b)Her öretmen kendisine tebliä edilen müfredata uygun egitim programi düzen!er. 

c)Eitim programina uygun olarak yillik ve güniük planlari hazirlar ve uygular, 

d)Okutun temin edecei ihtiyalari idareye zamaninda bildirir, 

e)Etkinlikter iin gereken eitim materqallerini hazirlar. Ara-gere ve egitim materyalterinin korunmasint, 

bakim ve onarimint saglar, 

f)Sinifrn bakimh, temiz olmasint ve derse hazidanmasini saglar. 

g)Her ägretmen sirufindaki demirba eyalarin korunmasint saglar 

h)Okuida kutlanacak äzet günleri müdürün biigisi dhilinde planlar ve uygular. 

i)Kurum tarafindan düzenlenen hizmet ii eitim seminerieri ve toplantilara katilirlar. 

j)Aiie egitimlyle lIgili alimatann pinlanmasina katitir ve uygutar. 

k)Okulun genet etkintiklerine katilir. 

l)Nöbet izelgesine uygun olarak nöbet görevini yerine getirir. 

m)Öretmenler kurulu, zümre ögretmenler kurulu ve i51eyi5 deertendirme toplantilarina katilir. 

n)Programda egitim etkinii olarak yer alan kahvalti ve ögle yemegine katilir, ocukIarin düzenti olarak 

yemek yeme ahkanlii kazanmatannt saglar, 

o)ÖzeL egitim gerektiren ocuklarin eitimi iin änlemler alir, 

p)Grubundaki ocuktari gözlemleyerek üstün yetenekti ocuklann ve geliim gerilii olan ocuklarin okul 

psikologuna bildirimini saglayarak ocukiarin geliimi iin aileye, uygun yönleridirmeyi yapar. 

q)Sinifindaki ögrencilerin her türlü temiztiginden sorumludur. Temizlik gärevlisi yoksa ocukIarin tuvalete 

gätürülmesi ve alt temizligini yapar. Bu görev temizlik görevlisine verildiinde ise ocuklarin bu ihtiyacini 

temizlik görevlisine bildirmek ve dogru yapildiini denetlemek ägretmenin sorumluluguridadir, 

r)tdarenin bilmesi gereken önemll olaylan zarrianinda iletir. Gerektiginde okul idaresi ile birlikte yeti ile 

görümesine itirak eder, 

s)Veti gärümesi yapacagi zaman idareyi bilgilendirir, 

t)Veliter ile gärümeleri okut tetefonundan yapar, 5ahsi telefon numarasini veliye bildirmez, 

u)Diger sinif ögretmenteri ve yänetici ile i5birliäi iinde ahir, 

v)Eve gidecek eyalarin düzenli bir ekitde gönderilmesini saglar, 

w)Ögrencilere ve evreye örnek tekiI edecek davranilar iinde bulunur, 

x)ocuklarin egitiminin verimliligi iin veliler ite her zaman otumtu ihkiler kurar, 

y)Yänetimin verecegi diger görevteri yapar. 

NÖBETi ÖRETMEN 

Madde 15- 

Nöbet, okuUarda ögretmen sayisi göz önünde bulundurutarak, okut müdürü tarafindan hazirlanan izelgeye 

göre tutulur. 20 yil ve daha fazta hizmeti olart ögretmenlere nöbet görevi verilmez. Ancak gereksinim 

duyuldugunda bu ägretmenlere de nöbet gärevi verilebilir. 

Ayrica hamile äretmenlere doguma ü ay kala ve doumdan itibaren bit y;l süre ile näbet görevi verilmez. 

Ancak, istemeteri hlinde nöbet görevi verilebitir. 

Nöbeti ägretmen: 

Sabah itk ägrencinin giri5 saatinden önce okulda bulunur, akam servis saatinden sonra aileleri tarafindan 

alinan ocuklar;n hepsini velilere testim edene kadar okulda bulunur ve ägrencilerle itgilenir. Nöbet saatlerinde bin 

ägretmen otmak üzere en az 2 personel nöbeti oiarak görevtendirilir. 


