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Okul Aile Birlifii tarafrndan 2019-2020 efiitim Ofiretim yrhnda yaprlan faaliyetleri igeren rapor a5afrda

sunulmugtur. Okul Aile Birlifiimiz 23 Ekim 2019 tarihinde yaprlan Genel KurulToplanttst'nda segilerek

gorevine baglamtgttr.

Birlifiimiz, 30 Ekim 2021tarihli ilk toplantrsrnda Yonetim Kurulu ve Denetleme Kurulu'nun, yedekleri

ile birlikte gorev dafrhmrna karar vermigtir.

ilk faaliyetini 6[retmenler gtiniintin kutlanmasr ile ilgili olarak gergekleStirmiStir.

gubat ayr igerisinde vakrf temsilcimiz Deniz Keskin ile toplantrgergeklegtirilmiS olup, gdrtiSmede online

krrtasiye ve giyim tlrtinlerinin satrgr ihtiyact, kaytp egya depolartnda bekleyen malzemelerden

tiretilecek projeler, okulumuzun kurumsal kimlifiinin pekiStirilmesine uygun faaliyet 6nerileri

gciri.igtilmrigtUr. Bu husularda koruma dernefi ile de gdrU5me yaprlmtS ve projeler tiretilmiStir. Online

satrga da zaten ddenmin gerefii, mecburen hrzh bir gegig de safilanmrgtrr. Servis ve yemekhane

denetim i gerEeklegtirilmistir.

Ne var ki Mart ayrnda baglayan pandemi s0reci, btraktn faaliyet planlamayt, y0z ytize toplantt

yapabilmemize bile engel olmugtur. Yaganan bu donemde birlifimiz Teams platformu Uzerinden okul

mtidtiri.imUzUn de eglik ettifi toplantrlar diizenleyerek ancak yaganan durumun deferlendirmesini

. yapabilmig, okulumuzun ve ofrencilerimizin bu donemde yagadrflr stkrntllar tizerinde fikir ahgveri5inde

bul una ra k, gozlemlerini yonetim ile paylagmtStt r.

projeler iiretme, faydah olabilme umudu ile hevesle yola grkan birlifiimiz, hedeflerine bu global stktntt

nedeni ile erigememigtir. Birlifiimiz bu donem ancak velilerden ve o$rencilerden gelen geri

bildirimlerin yrinetim ile paylagrlmasr ve fikir geligtirilmesi drgrnda aktif bir sosyal veya gelir getirici

faa liyette bulunamam tgttr.

Bu nedenle Denetleme Kurulu raporu olugmamrg ve paylagrmda bulunulamaml$tlr.

Gegirilen bu zorlu stiregteki etkin gabalarr, sundufiu gozUmleri ve emekleri igin birlik olarak ilkokul

ydnetimine ve tiim 6fretmenlerimize te5ekk0r eder, onUmtizdeki dcjnem gdreve talip olan t0m

adaylara bagarrlar di
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OKUL A|LE EiNLiGi KARAR TUTANAGI

2ozo-202L Efiitim - 6firetim yrhnda pandemi kogullarr nedeniyle okul Aile Birli$i Seqimive Faaliyetleri

uygulanamaml$ttr. Bir 6nceki yrlrn Okul Aile Birli$i Y6netim Kurulu ve Denetleme Kurulunun

faaliyetlerin i 2O2O-2O21, E$itim-6Bretim yrhnda da devam ettirmesine karar verilmiStir.
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