……………………………………..MÜDÜRLÜĞÜNE
…………………….
2020-2021 Eğitim ve öğretim yılı …………..sınıfı 1. veli toplantısı
………………………………..tarihinde ve saat……………..,………………………….günü
aşağıdaki gündem gereği yapılacaktır.
Bilgilerinize arz ederim.

Okul Öncesi Öğretmeni
Tarih:
UYGUNDUR
………………………………
Okul Müdürü

GÜNDEM MADDELERİ
1.Açılış, yoklama, tanışma
2.Gündem maddelerinin okuması, yazman seçimi
3.Okul öncesi eğitimi hakkında bilgi verilmesi ve öneminin anlatılması
4.Okul ve sınıf kuralları hakkında bilgi verilmesi
5.Covid-19 tedbirleri hakkında velilerin bilgilendirilmesi ve görüşlerin alınması
6.Çocukların temizlik ve sağlık alışkanlıkları ile ilgili dikkat edilecek konularda bilgi
verilmesi
7.Beslenme listeleri ile ilgili hakkında bilgi verilmesi
8.Okul giriş-çıkış saatleri ve uyulması gereken kuralların, kart sisteminin anlatılması
9.Çocuklarımızın eğitimi için, özellikle bu günlerde çocuklarımızın sağlığı için aile-okul
işbirliğinin öneminin anlatılması
10.Çocukların okula getirecekleri malzemeler hakkında konuşulması
11.Dilek ve temenniler

VELİ TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI
1.Öğretmenin kendisini tanıtması ve yoklama yapılmasıyla toplantı başlatıldı. Velilerden
kendilerinin ve çocuklarının ismini söylemesiyle tanıtmaları istendi.
2.Öğretmen gündem maddelerini okudu ve velilerden eklemek istedikleri herhangi bir madde
var mı diye soruldu.
3.Öğretmen okul öncesi eğitimi ve önemi hakkında bilgi verdi.
Okul öncesi eğitimi, çocukları sadece ilkokula hazırlamaz onları hayata hazırlar. Temel yaşam
becerilerinin temeli okul öncesinde atılır. Öz-bakım becerileri öncelikle olmak üzere
çocukların sosyal, duygusal, psiko-motor, bilişsel, dil alanlarında çeşitli etkinliklerle
desteklendikleri anlatıldı. Programın çocuğu merkeze alan ve öğretmenin rehberlik ettiği bir
sistem olduğu belirtildi.
Okulöncesi eğitim, çocukları öğrenmek için heveslendirir ve çocuğun varolan becerilerini
görünür kılar. Çocuklar kişilik özelliklerine dikkat edilerek değerlendirilir.
Eğitimin ilk basamağı olan okul öncesi eğitim hem çocuk hem de toplum için oldukça
önemlidir. Tüm bunlar anlatıldıktan sonra sınıf etkinlikleri hakkında bilgi verildi.
4.Okul ve sınıf kuralları hakkında bilgi verildi. Çocukların okula gelemeyecekleri gün
öğretmene sebebiyle birlikte bilgi verilmesi istendi. Velilerin sınıflara izinsiz, sebepsiz
girmemesi belirtildi. Öğretmenle konuşmak için randevu alınması ve ders esnasında rahatsız
edilmemesi istendi.
5.Okulca alınan covid-19 tedbirlerinden bahsedildi. Çocukların oturacağı masası ve
sandalyesinin sabit aynı olacağı ve üzerinde fotoğrafı olacağı belirtildi. Okul bahçesinde
yerlerdeki sosyal mesafe noktalarının dikkate alınması özellikle giriş-çıkışlar için önemli
olduğu söylendi. Özellikle maske, hijyen ve maske kullanımı ile ilgili evde de eğitimlerin
devam etmesi önemle belirtildi. Sınıfa oyuncak getirilmemesi, çantaların, kıyafetlerin ve sınıf
ayakkabılarının temizliğine çok önem vermeleri, bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeleri
istendi.
6.Çocukların saç, tırnak, el ve vücut temizliklerine dikkat edilmesi vurgulandı. Evde
hastalanan çocukların okula gönderilmemesi, öğretmenin bilgilendirilmesi, ateşinin takip
edilmesi gerektiği anlatıldı.
7.Beslenme listeleri hakkında bilgi verildi. Her ayın son haftasında önümüzdeki ayın listesinin
mesajla bildirildiği ve okul sitesine konulduğu belirtildi.
8.Çocukları okula her gün aynı kişinin getirip götürmesinin gerekliliği anlatıldı.
Değişikliklerden öğretmenin haberi olması gerektiği belirtildi. Kart sisteminden bahsedildi ve
kartların her gün getirilmesi ve çocukların o şekilde alınması istendi. Çocukların okula geç
getirilmemesi ve geç alınmamasının eğitim açısından önemi anlatıldı ve istendi.

9.Okul aile işbirliğinin öneminden bahsedildi. Sınıfta öğrenilenlerin ve söylenenlerin evde
tekrar edilmesi, pekiştirilmesi istendi. Pandemi döneminde aile katılım çalışmaların sınıfa
gelerek yapılamayacağı ama evden de öğretmene destek olunabileceği belirtildi. Çocuklarının
eğitimi için hep birlikte mücadele etmemiz gerektiği söylendi.
10.Çocukların evden getirdikleri sınıf ayakkabısı, su matarası, çanta, kişisel kırtasiye
malzemesi, ceket, yelek vs. gibi malzemelerin üzerine mutlaka isim yazılması gerektiği
söylendi. Çantalarında yedek kıyafetlerin, yedek maskenin, el hijyeni için dezenfaktan ve
kolonya konulabileceği belirtildi. Çocukların sınıfta etkinlikler sırasında kullanacakları
malzemeler hakkında bilgi verildi.
11.Velilere hepsine de katılımları için teşekkür edildi, iyi temennilerle toplantıya son verildi.

