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T.C.
ORDU VALİLİĞİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

 

Sayı : 76101267-903.02.01-E.12204844 07.09.2020
Konu : İlk Defa Yönetici Görevlendirme

                Duyurusu

          DAĞITIM YERLERİNE

İlgi       : a)  21/06/2018 tarihli ve 30455 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim 

                    Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği.

               b) Valilik Makamının 04/09/2020 tarihli ve 76101267-903.02.01-E.12123112 sayılı Oluru.

      

           İlgi (a) Yönetmelik hükümlerine göre ilk defa görevlendirme kapsamında ilana çıkılan ve 2020 Yılı Milli
Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına İlk Defa Yönetici Görevlendirme Takvimi çerçevesinde yapılan görevlendirmeler 
sonrasında yönetici ihtiyacı karşılanamayan eğitim kurumlarına ilgi (a) Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin 7 nci fıkrası ile 25 
inci maddesinin 5 inci fıkrası doğrultusunda görevlendirme yapmak üzere başvuru alınacaktır. Buna göre;

1-Yönetici olarak görevlendirilmek üzere başvuru yapmak isteyen adayların; 2020 yılında yönetici adaylarına yönelik
olarak gerçekleştirilen yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmuş olmaları ve bu sınavlar sonucunda oluşan görevlendirmeye esas 
puanları ile görevlendirmelerinin yapılmamış olması gerekmektedir.

2-Adaylar, 2020 yılında yapılan yönetici sözlü sınavına hangi yöneticilik unvanı için katılmışlarsa aynı yöneticilik
unvanı için başvuruda bulunabileceklerdir.

3-Başvurular, ekte örneği gönderilen Başvuru/Tercih Formu (Ek-1) üzerinden manuel olarak alınacak olup form aday,
okul/kurum müdürü ve ilçe milli eğitim müdürlüğü yetkilisi  tarafından imzalanacak/onaylanacaktır. Bilgilerin doğruluğundan 
öncelikle adayın kendisi olmak üzere okul/kurum müdürü ve ilçe milli eğitim müdürlüğü yetkilisi müteselsilen sorumlu
olacaktır.

4-Adaylar en fazla 20 (yirmi) tercih yapabilecektir.  'Tercihlerime görevlendirilemediğim takdirde il içinde boş kalan
eğitim kurumlarına görevlendirilmemin yapılmasını istiyorum. ' seçeneğini işaretleyen adaylar, yerleştirme sonucunda boş 
kalan eğitim kurumlarına -öncelikle kadrosunun bulunduğu ilçedeki eğitim kurumları olmak kaydıyla- Valiliğimizce re'sen
görevlendirilecektir.

5-Başvurular 07-10 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak olup, Başvuru/Tercih Formunun onaylı  bir sureti en
geç 10/09/2020 tarihi mesai bitimine kadar DYS ortamında Müdürlüğümüze gönderilecektir. 

Bilgilerinizi ve İlçenizde/Kurumunuzda/Biriminizde görev yapan yönetici  ve öğretmenlere duyurulması hususunda 
gereğini rica ederim.                                                                                                                         

                                                                                                                 Mehmet Fatih VARGELOĞLU

                                                                                                                                    Vali a.

                                                                                                                      İl Millî Eğitim Müdürü 

Ek:

     1- İhtiyacı Karşılanamayan Eğitim Kurumlarının 

          Listesi (5 Sayfa)

     2- Başvuru/Tercih Formu Örneği (1 Sayfa)

Dağıtım:

- İl Milli Eğitim Müdürlüğüne

   (Büyükşehir Öğretmenevi ve ASO, Özel Büro, Strateji 

   Geliştirme, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri ile

   Bilgi  İşlem ve Eğitim teknolojileri Şubeleri)

- 19 İlçe Kaymakamlığına

   (İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü)


