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VALİLİK MAKAMINA

Okul öncesi eğitimin 36172 ay grubundaki çocukların gelişim düzeyleriı-ıe ve bireysel
özelliklerine uygun, zengin uyarıcı çevre imkAnları sağlayan, onların bedensel, zihiıısel, duygrısal ve
sosyal yönden gelişmelerini destekleyeıı, toplumun kültürel değerleri doğrultusunda en iyi biçiınde
yönlendirerek ilköğretime hazırlayan ve teınel eğitim bütünlüğü içerisinde yer alan bir eğitiın süreci
olduğu bilinen bir gerçektir.

Bunun yanında 2023 Eğitiın Vizyonunda Bakanlığımız tarafından da okul öncesi
eğitimin önemi veyaygınlaştırıImasının gerekliliği vurgulannıaktadır. Ayrıca; Tüm dünyada yaşanaır
COVİD-l9 salgını sebebi ile pandemi döneminde okul öncesi eğitim kurumlarınııı mevcut
kapasitesinin altıııda öğrenci alınması gerektiğinden derslik sayısı yetersiz kalacaktır.

Bu nedenle Gaziantep İl llllll Eğitim Müdürlüğü olarak; Okul öncesi eğitin-ı döı-ıeıninde

çağ ni.ifusu da dikkate alınarak daha fazla çoctığun bu eğitimden yararlanması amacıyla; ilimize bağlı
tüm ilçelerde bulunan siteler, camiler, kırsal alanda bulunan taziye evleri vb. kı-ıllanılmayan kamu
binalarında, protokol iınzalanacak yönetimlerin Milli Eğitim Bakanlığı' nın yayınladığı Okul Öncesi
ve İlkogretim Kuruınları Yönetmeliğine uygun fiziki koşulIarı sağlayarak derslik açılması
lıedeflenn-ıektedir.

Aynı zamanda fiziki mekAnı uygun kapalı köy ilköğretim okullarının taraflarca okul
öncesi eğitime uygun hale getirilerek, okul öncesi eğitiıne ulaşım sıkıntılarıııdan dolayı erişiı-ı-ıi
o|aınayan çocukların bu eğitimden faydalann-ıaları sağlanacaktır.
Gaziantep İl Vlilli Eğitin-ı Müdürlüğü Okul Öııcesi Eğitimin Yaygınlaştırılınası Projesi
kapsamında Maarif Müfettişlerinin Okullarıı-ı Kapanınası ve Açıln-ıası ile İlgili Genel vc Özel Esaslara
göre; inceleme rapor|arı sonucuııda uyglııı bu|unan derslikler, adres kayıt bölgesiııe en yakın Milli
Eğitim Bakanlığı bağımsız anaokulu ve ilkokul/ortaokul/lise aııasınıfi bünyesine alınarak tüm resnıi
işlemler bu kurum tarafından yapılacaktır.

Söz konusu "Anaokulum Balıçemde " projesinin 202012021 Eğitiın Öğretim yıIı itibarile
başlayıp 18.06.2021 tarilıine kadar uygulanması Müdürlüğüınüzce uygun görülmektedir.

Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde Olurlarınıza arz ederim.
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