
 

…………………. İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE 

                       ……………. 

 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı 2. dönem 1. zümre toplantısını …./02/.2023 tarihinde saat: 

12.30‘da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplantı yapmak istiyorum. 

 Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

             ….……………… 

         Anasınıfı Zümre Başkanı 

 GÜNDEM MADDELERİ 

1. Açılış, Yoklama, yazman seçimi    

2. Gündem Maddelerinin okunması 

3. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılının 1. Döneminin değerlendirilmesi 

4. Aylık Planlar ve Günlük Eğitim Akışı hakkında konuşulması 

5. Atatürk İlke ve İnkilaplarına aylık ve günlük planlarda yer verilmesi 

6. MEB Okul Öncesi Psikososyal Destek Deprem Psikoeğitim Programı ile ilgili konuşulması 

7. MEB Beslenme Desteği hakkında konuşulması 

8. Derslerde kullanılacak yöntem ve tekniklerin konuşulması 

9. 2. Dönem içinde yapılacak sosyal faaliyet, gezi ve incelemeler hakkında konuşulması 

10. Veli toplantıları tarihlerinin belirlenmesi 

11. Sınıf malzeme eksiği ve sınıf kitaplığının zenginleştirilmesi hakkında konuşulması 

12. Dilek ve temenniler 

 

 

 

Uygundur 

……………………….. 

Okul Müdürü 

 



 

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 1. ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ 

TOPLANTI TUTANAĞI 

Toplantı Tarihi:…/02/2023 

Toplantı Saati  :12.30 

Toplantı Yeri   :Öğretmenler Odası 

Toplantıya Katılanlar:  

 

 GÜNDEM MADDELERİ 

1. Açılış, Yoklama, yazman seçimi    

2. Gündem Maddelerinin okunması 

3. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılının 1. Döneminin değerlendirilmesi 

4. Aylık Planlar ve Günlük Eğitim Akışı hakkında konuşulması 

5. Atatürk İlke ve İnkilaplarına aylık ve günlük planlarda yer verilmesi 

6. MEB Okul Öncesi Psikososyal Destek Deprem Psikoeğitim Programı ile ilgili konuşulması 

7. Beslenme desteği hakkında konuşulması 

8. Derslerde kullanılacak yöntem ve tekniklerin konuşulması 

9. 2. Dönem içinde yapılacak sosyal faaliyet, gezi ve incelemeler hakkında konuşulması 

10. Veli toplantıları tarihlerinin belirlenmesi 

11. Sınıf malzeme eksiği ve sınıf kitaplığının zenginleştirilmesi hakkında konuşulması 

12. Dilek ve temenniler 

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ 

1. 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı anasınıfları 2. Dönem 1. Zümre toplantısı ………………….. 

başkanlığında İstiklal Marşı okunduktan sonra başladı. Anasınıfı 

öğretmenleri…………………., ……………….., …………….’ nin hazır bulunduğu görüldü. 

Yazman olarak ……………….. seçildi. 

2. Gündem maddeleri okundu, eklemek istenilen madde olup olmadığı soruldu, herhangi bir 

gündem maddesi eklenmesi teklif edilmediği için diğer maddelerin görüşülmesine geçildi. 

3. 2022-2023 Eğitim Öğretim yılının 1. Döneminin  tüm şubeler için değerlendirmesi  yapıldı.  

A Şubesi öğretmeni ………………………verimli bir dönem olduğunu, bu dönemin de 



verimli geçmesini temenni ettiğini ifade etti. B Şubesi öğretmeni ……………….. genel itibari 

ile başarılı bir dönem olduğunu ama ne yazık ki anasınıfının kayıtlarının yıl boyunca devam 

etmesinden dolayı sürekli gelen yeni kayıtlar sebebi ile zorluklar yaşandığını söyledi. 

4. Anasınıfı öğretmeni ………………… günlük eğitim akışlarının aylık plan doğrultusunda 

çocukların yaş gruplarına uygun olarak verilmek  istenen kazanım ve göstergeler  göz önünde 

bulundurularak bireysel özellikleri, ilgileri, istekleri aynı zamanda çevre özellikleri de dikkate 

alınarak hazırlanıp uygulanması gerektiğini vurguladı. Zümre Başkanı ………………  

Plânların Elektronik Ortamda da Saklanabileceğini de Belirten Eylül 2022 Tebliğler Dergisi 

Yazısı ve sene başında öğretmenler kurulunda alınan karar gereği aylık ve günlük planların 

dijital ortamda saklanarak kağıt  israfının önüne geçildiğini söyledi. 

5. Anasınıfı öğretmeni ………………..  aylık planları ve günlük eğitim akışlarında Atatürk İlke 

ve İnkilaplarına yer verildiği ve hassasiyet gösterildiğini,  konu ile ilgili kazanım ve 

göstergelere önem verildiğini söyledi. 

6. Zümre Başkanı …………………… ülkemizin çok büyük bir afet yaşadığını ve milletçe çok 

zor günler geçirdiğimizi ve MEB Psikososyal Destek Eylem Plânı ve Psikososyal Destek 

Programları hazırlandığını, ve yine bu program içerisinde yer alan, çocukların yaşanan olayı 

anlamlandırmaları ile toparlanmalarını desteklemek amacıyla MEB Okul Öncesi Psikososyal 

Destek Deprem Psikoeğitim Programı yayımladığını, Rehber Öğretmenimizin yaptığı 

bilgilendirme toplantısına göre 23 Şubat tarihinde başlanması ve 2 haftalık süreçte bitirilmesi, 

uygulama yaparken fotoğraf çekilmesi, Psikoeğitim Programı Genel Değerlendirme 

Formunun doldurularak teslim edilmesi gerektiğini söyledi. Anasınıfı öğretmeni  

………………… afet bölgesinden gelen öğrencimiz olması durumunda okul rehberlik 

öğretmeni ile işbirliği içerisinde olunmasını söyledi. 

7. Zümre Başkanı …………………… bakanlığımızın bu dönem yeni başlattığı beslenme 

desteği ile ilgili her öğrencinin velisine  Okul Öncesi Beslenme Desteği Veli İzin Formunu 

doldurtarak öğretmen dosyasında saklanması gerektiğini söyledi. Anasınıfı öğretmeni  

………………… çocuk diyabet hastası ise, ilgili besine alerjisi varsa, çocuğun yemek içmek 

istemediği gıdalar varsa ya da veli bu destekten yararlanmak istemiyorsa nasıl bir yol 

izlememiz gerekiyor? diye sordu. Anasınıfı öğretmeni ………………..  veli bu destekten 

yararlanmak istemiyor ise günün menüsünü gönderip aynı menüden hazırlayarak 

gönderilmesinin uygun olacağını söyledi. Anasınıfı öğretmeni ………………..  Diyabet 

hastaları için özel (tatlı) gıdalar olduğunu, veli ile görüşülüp veli isterse bunu temin ederek o 

günün menüsünde çocuğun çantasına koyabileceğini söyledi. Zümre Başkanı 

…………………… besin alerjisi olan ve bazı gıdaları yemek içmek istemeyen öğrenciler için 

https://www.anneninokulu.com/planlarin-elektronik-ortamda-da-saklanabilecegini-de-belirten-eylul-2022-tebligler-dergisi-yazisi/
https://www.anneninokulu.com/planlarin-elektronik-ortamda-da-saklanabilecegini-de-belirten-eylul-2022-tebligler-dergisi-yazisi/
https://www.anneninokulu.com/meb-psikososyal-destek-eylem-plani-ve-psikososyal-destek-programlari/
https://www.anneninokulu.com/meb-psikososyal-destek-eylem-plani-ve-psikososyal-destek-programlari/
https://www.anneninokulu.com/okul-oncesi-beslenme-destegi-veli-izin-formu/


ise besin alerjisi olan yiyeceği tabağına koymamaya dikkat edilmesi ve bunun sebebinin 

önceden çocukla konuşulmasının yerinde olacağını söyledi. Bazı gıdaları yemek içmek 

istemeyen çocuklar için ise sağlıklı beslenmenin önemi hakkında sınıfta konuşulması, 

etkinlikler yapılması ve çocukların sağlıklı beslenmeye özendirilmesinin yerinde olacağını 

söyledi. 

8. Zümre Başkanı …………………… derslerde öğretim yöntem ve tekniklerinin tümüne yer 

verildiğini  söyledi. 

9. Zümre Başkanı …………………… 1. Dönem belirli gün ve haftaların amacına uygun bir 

şekilde hazırlanıp uygulandığını söyledi. 2. Dönem de aynı hassasiyetle devam edilmesi 

gerektiğini ifade etti. 

10.  Zümre Başkanı ……………………  2. Dönem sosyal faaliyet, gezi ve incelemeleri ile ilgili 

olarak “Anneler Günü, “Babalar Günü” gibi haftalarda sınıflarında anne, babası olmayan 

öğrenci varsa bu konuda hassas davranılması gerektiğini söyledi. Anasınıfı öğretmeni  

………………… okulda bir şubemizde böyle bir durum söz konusu ise genel olarak hareket 

edilmesinin iyi olacağını, diğer türlü velilerin diğer sınıflarda kutlama yapılıp kendi 

sınıflarında kutlama yapılmamasını olumsuz karşılayabileceğini söyledi. Anasınıfı öğretmeni  

………………… havalar ısındığında veliler ile birlikte piknik yapmak istediğini söyledi. 

Anasınıfı öğretmeni  ………………… milli ve manevi değerlerimiz ile ilgili etkinlik yapmak 

istediğini belirtti. 

11. Zümre Başkanı ……………… Şubat ayının son haftasına kadar tüm şubelerin veli 

toplantılarını yapmalarının uygun olacağını söyledi. Tüm anasınıfı öğretmenleri de bunu 

uygun gördüklerini söylediler. 

12. Zümre Başkanı ……………… sınıfında malzeme eksiği olanlar var ise tüm şubeler ortak liste 

hazırlayarak idareye verilmesinin daha uygun olacağını söyledi.  Anasınıfı öğretmeni  

………………… sınıf kitaplığının da zenginleştirilmesi için idare ile görüşülmesini istedi. 

13. Zümre Başkanı ……………… 2022-2023  2. Dönem Eğitim Öğretim yılının güzel geçmesi 

temennisi ile toplantıyı sona erdirdi. 

 

 

 

 



ALINAN KARARLAR 

1. Aylık eğitim akışlarının çıktısının alınmasına, Günlük Eğitim Akışlarının kağıt israfı 

olmaması için dijital ortamda saklanmasına, değerlendirmelerin de dijital ortamda 

yazılmasına karar verildi. 

2. MEB Okul Öncesi Psikososyal Destek Deprem Psikoeğitim Programı uygulanırken 

fotoğraflandırılmasına karar verildi. 

3. Afet bölgesinden gelen öğrenci olması durumunda rehber öğretmeni ile işbirliği içerisinde 

olunmasına karar verildi. 

4. Beslenme desteği istemeyen velilerin, o günün menüsüne uygun menü göndermesine karar 

verildi. Diyabet hastası olan öğrenci varsa ailesi ile görüşülüp gerekirse o gün gelen tatlı 

menüsünü diyabetik ürün olarak velinin sağlamasına karar verildi. 

5. Anneler Günü, Babalar Günü gibi hassasiyeti olan belirli gün ve haftalarda tüm şubelerin 

ortak hareket etmesine karar verildi.  

6. Şubat ayının son haftasına kadar sınıf veli toplantılarının bitirilmesine karar verildi. 

7. Sınıf eksikliklerinin belirlenerek idareye bilgi verilmesine karar verildi. 

 

 

 

…………………….       ……………… 

Zümre Başkanı             Anasınıfı Öğretmeni 

             

     

………………..       ………………… 

Anasınıfı Öğretmeni                        Anasınıfı Öğretmeni 


