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SAYI :        31.05.2018 

KONU :  Kapanış Töreni 

 

 

Sayın Veli, 

 2017-2018 eğitim öğretim yılını; öğrencilerimizi bir üst sınıfa, üst eğitim kurumuna ve 

yaşama hazırlayan başarılarla, kazanım ve donanımlarla tamamlamak üzereyiz. 8 Haziran 2018 

Cuma günü öğrencilerimiz karnelerini, okulumuz Dilek Özcan Oditoryumu’nda yapılacak 

“Kapanış Töreni” ile alacaklardır. (EK-1:Karne Töreni Programı) 

 “Kapanış Töreni” nde önce öğrencilerimiz sınıfları ile birlikte sahneye çıkacaklar ve sınıf 

öğretmenlerinden karne alacaklar; sınıf ve öğrenci performanslarının ardından MEB İlköğretim 

Kurumları Yönetmeliği tarafından kriterleri belirtilen “İftihar Ödülleri”  verilecektir.              

(EK-2: MEB Ödül Yönetmeliği)  

 “Kapanış Töreni” ne siz değerli velilerimizin katılımı bizleri onurlandıracaktır.        

(Tören sonrası, öğrencilerimiz, sınıf öğretmeni veya müdür yardımcısına bilgi verilerek 

alınabilir.) 

 Öğrencilerimizi şimdiden kutlar; yaşamlarının sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu 

olmasını dileriz. 

 Bilgilerinize sunulur. 

 Saygılarımızla, 

 

 

 

 

                           Türkan DİNGAZ 

                           Okul Müdürü 

 

 

 

NOT: Öğrencilerimizin dolaplarının 4 Haziran 2018 Pazartesi gününden itibaren 

boşaltılması ve taşınması son gün yoğunluğunu azaltacaktır. Eğer istenirse, 

öğrencilerimizin gelecek eğitim öğretim yılında kullanmayacakları ders kitapları, kaynak 

kitaplar ve defterler okulda kalabilir. Bu ders materyalleri içerisinde temiz ve kullanılabilir 

durumda olanlar, ihtiyacı olan ve okullarında kütüphane kurmak isteyen okullara 

bağışlanacak;  kullanılamayacak durumda olanlar ise bir geri dönüşüm firmasına satılarak 

geliri “Balat Ormanı Kuş Evleri” ne bağışlanacaktır. 
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EK-1  

 

KAPANIŞ TÖRENİ PROGRAMI 

 

TARİH: 8 Haziran 2018 Cuma 

 

PROGRAM AKIŞI: 

 

Anaokulu:  

YER: Öğrencilerin kendi sınıfları 

10.00 - 10.30  6 Yaşlar 

10.30 - 11.00  4 Yaşlar 

11.00 - 11.30  5 Yaşlar 

 

İlkokul:  

YER: Dilek Özcan Oditoryumu 

09.30 - 11.00 1. ve 2. Sınıflar Kapanış Töreni 

11.15 - 12.45 3. ve 4. Sınıflar Kapanış Töreni 

 

Ortaokul:   

YER: Dilek Özcan Oditoryumu 

13.45 - 15.15 5. 6. 7. 8. Sınıflar Kapanış Töreni 

 

(Velisi tarafından alınmayan öğrencilerimiz için servisler 17.00’de hareket edecektir.) 

 

Anaokulu Gelişim Raporları ve İlkokul, Ortaokul 5. 6. 7. Sınıflar Tatil Çalışmaları Karne 

Dosyası içerisinde verilecek, tatil çalışmaları 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk haftası 

kontrol edilerek geri bildirim verilecektir. (İlkokul ve Ortaokul tatil çalışmalarına TEDnet 

üzerinden ve web sitemizden de ulaşılabilir.) 

 

Kapanış Törenine katılamayacak öğrencilerimizin karneleri tatil süresince danışmadan alınabilir.  
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EK-2  

 

MEB İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ 

 

 Ödüller ve ödüllerin verilmesi 

  

 MADDE - 53 

1. İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında puan 

ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı 

olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 olanlar 

"Teşekkür", 85.00 puan ve yukarı olanlar "Takdir" belgesi ile ödüllendirilir. 

 

2. İlköğretim kurumlarının tüm sınıflarında derslerindeki başarı durumuna bakılmaksızın; 

a) Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak ilk beş dereceye giren, 

b) Çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı gösteren öğrenciler "İftihar 

Belgesi" EK-8 ile ödüllendirilir. 

c) İftihar Belgesi, ilkokullarda sınıf öğretmeninin teklifi ve okul yönetiminin kararı 

doğrultusunda, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise öğrenci davranışlarını 

değerlendirme kurulunca verilir. 

d) İftihar Belgesi, e-Okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir. İlkokullarda okul yönetiminin 

olur tarih ve sayısı, ortaokullarda ise Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulunun 

toplantı tarih ve karar numarası belgenin tarih ve numarası olarak kabul edilir. 

 

3. İftihar Belgesiyle ödüllendirilenler, özel olarak yapılacak bir toplantı veya törende diğer 

öğrencilere duyurulur. Bu öğrencilerin adları ve fotoğrafları okulun internet sayfasında 

yayınlanır ve uygun bir yere asılır. Teşekkür ve Takdir Belgesiyle ödüllendirilenlerin 

belgeleri, sınıf veya şube rehber öğretmeni tarafından karne ile birlikte öğrencilere verilir. 
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