
KIRŞEHİR MERKEZ
CUMHURİYET İLKOKULU

TANITIM SUNUMU

1- GÖRÜŞ ve ÖNERİLER
2- AKADEMİK BAŞARILAR
3- EĞİTSEL FAALİYETLER
4- PROJELER
5- SOSYAL FAALİYETLER
6- SPORTİF FAALİYETLER



1- Okul müdürü okula her yönüyle hakim olmak 
zorundadır. Okulun bölümleri hangi eşya donanım 
malzemeleri nerede, su giriş bağlantıları, elektrik 
panosu, çatı kontrolleri, logar giderleri nerede v.s. 
öğrenci sayısı, personel bilgileri gibi.

2- Kayıtlarda durumu iyi olan velilerden ya da kayıt 
parası teklif edip, iyi sınıf isteyen velilere kayıtlarda 
para alınmadığı hatırlatılır. İsterlerse bilgileri 
alınarak, işi ya da ekonomik durumu iyi olmayan 
velilerle buluşturularak onların ihtiyaçlarının 
karşılanması sağlanır.



3- 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren her 
eğitim öğretim yılına sosyal meselelere dikkat 
çekmek adına bir sezon ismi verilecektir. Bu yılın 
sezon ismi  “Su Kaynaklarını Koruyalım”  olacak ve 
öğrenci mezuniyetlerini bu sezon ile anabilecekler.

4- Personeli tanıma; ayrıcalık isteyenler, karşıt 
davranışlar hepsi okul müdürüne ulaşacağından bu 
söylemlerin etkisinde kalınmaması süspanse
edilmesi,  (yapılan yanlışlıkların daha sonra 
yakalanan fırsatlarda başka yerde yaşanılmış gibi 
örneklerle personele hissettirilmesi).



5- Okul idaresinin çok iyi bir iletişim ağı olmalı;  
öğretmenler sınıfta, koridorda yaşanan bir olayın 
mutlaka idareye ulaşacağını farkına varırlar. Bu 
nedenle; kendileri bu durumu saklamadan ve 
değiştirmeden idareye bilgi verme ihtiyacı 
hissederler.

6- Mutlak suretle nöbetçi öğretmenlerin kontrolü 
yapılır. Nöbetçi olduğunu unutturmaya çalışanlara 
fırsat verilmez. Yine beden eğitimi derslerinde okul 
bahçesine çok sayıda sınıfın çıktığı zamanlarda 
öğrenciyi bahçeye bırakıp başka işler için öğrencileri 
yalnız bırakan öğretmenlere fırsat verilmez.



7- Müdür yardımcıları ile rutin olarak Pazartesi ve 
Cuma günleri değerlendirme görüşmeleri yapılır.

8- Okul müdürü ile sınıflar bazında buluşma ve 
sohbet günleri düzenlenir. Öğrencilerin istekleri 
dinlenilerek soruları cevaplandırılır.

9- Birinci sınıf öğrencilerinin tamamından en az bir 
resim çalışması hediye olarak alınır ve sene sonunda 
sergi açılır.



10- Üçüncü sınıf öğrencilerinin ders müfredatında yer 
aldığından mutlaka onların dilekçe ile yazılı talepleri 
alınır ve yazılı cevap verilir.

11- Okul eşyalarına zarar verenlerin mutlaka 
kendisinin gelmesi sağlanır gerekli uyarılar yapılır 
eşyaların korunması gerektiği hatırlatılır ancak 
yapılan yanlışlarda başkasına suç atmadan kendisinin 
gelip haber vermesinin gerektiği öğretilir bu 
davranışı gösterenler tebrik edilir.



12- Her öğrenciyi yanıma çağırır hal hatır sorarım 
çünkü çocuklar yanımdan geçerken mutlaka 
gözümün içine bakarak bir şey söylememi beklerler, 
ismini hatırlamadığım öğrenciye adını sorup ismini 
öğrenince “hatırladım”  sen arkadaşı düşünce ona 
yardım eden Ayşe’sin…. (Gerçek olmasa dahi öğrenci 
için büyük bir olay çünkü öğrencinin zihninde Müdür 
bey beni bu davranışımda hatırladı diyip, bundan  
sanki davranışında bunu gösterir).



13- Öğrencilerle yapılacak duyurularda 
öğretmenlerin es geçmeleri üzerine duyurular Müdür 
yardımcıları tarafından tekrarlanır. Hangi sınıfta 
duyuru yapılmadığı tespit edilerek öğretmenin bu 
alışkanlıklarından vazgeçmeleri sağlanır.

14- Velileri geciken, gelemeyen ya da harçlık almayı 
unutan öğrenciler için Müdür Yardımcısı odasında 
çocuklar 2 TL ile sınırlı ödünç para alabilecekler, 
çünkü normal eğitim olduğumuzdan öğle arası 
okulda kalan çocukların mağdur olması önlenecek.



15- Mutlak surette yanlış yapanlarla yanlış söylemde 
bulunanlarla görüşülmesi; hiçbir şekilde atlanılmaması  
(idarenin haberi yok, fark edilmiyor, konuşmuyor vs. fırsat 
verilmemesi).

16- İdare odalarının hiçbir zaman odaları kapatılmaz 
öğrenciler rahatlıkla gelip istek ve şikayetlerini dile 
getirebilir. Yine öğrenci sohbet amaçlı da idareye gelebilir.

17- Velilerin okul ile ilgili olumsuz söylemlerine kesinlikle 
kayıtsız kalınmaz. Mutlak suretle o veli ile özel görüşülür, 
ikna edilir, okulun imaj ve kültürünü zedeleyici davranışlar 
engellenir (Öğretmeni eleştiren veli).



18- Olumsuz davranışlarda bulunan (kavga eden, 
küfür eden) öğrenciler mutlaka rehberlik servisine 
idareci ile birlikte çağırılır. Yaptıkları yanlışlar 
anlatılır. Karşılıklı özür diletilir ve barıştırılır. Sınıf 
Öğretmeni tarafından da velilerine telefonla olsa 
dahi bilgi verilerek problemin çözüldüğü anlatılır. 
Çocukların anlatımlarıyla hareket edilerek velilerin 
birbirlerini kırmalarının ve rencide etmelerinin 
önüne geçilir.



19- Hiçbir öğrenci idareden izinsiz (öğretmen izin 
verse dahi) okuldan ayrılamaz. İzin ihtiyacı olan 
öğrencinin velisi ile telefonla görüşülür ya kendileri 
okula gelerek öğrenciyi alır ya da velinin istemesi 
halinde çocuğun okuldan çıkış saati söylenerek eve 
gönderilir. Bu görüşmede tutanak altına alınır.

20- Bayrak törenlerinde 4. Sınıflar sıraya konulur ve o 
sınıftaki haftanın örnek öğrencisi İstiklâl Marşı’nın 10 
kıtasını bilmek kaydıyla öğretmeni tarafından 
seçilerek bayrağı göndere o öğrenci çeker.



21-Her yıl çeşitli meslek gruplarından seçilen 
veliler okula davet edilerek 4. Sınıf 
öğrencilerine meslek tanıtım toplantıları 
yapılır.

22- Çeşitli kurumlarla işbirliğine gidilerek (yasal 
çerçeveler içerisinde) okula yardımların 
alınması (Kızılay’a özel eğitim sınıfının 
yaptırılması).

geri



GURURLUYUZ; OKULUMUZ BİLİM SANAT MERKEZİ 
SINAVLARINDA BİRİNCİ

Okulumuz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Bilim Sanat
Merkezi yazılı sınavlarında Genel Yetenek dalında birinci olmuştur.
Ayrıca müzik ve resim dalında da rekor düzeyde öğrenci
tanılamalara çağrılmıştır.Sınav sonuçlarına göre;

Genel Yetenek dalında 28
Müzik dalında 127
Resim dalında 164

öğrenci tanılamalara çağrılmıştır.
geri



´´SİGORTA İLE GÜVENLİ YARINLAR´´ KONULU
RESİM YARIŞMASI 1.´Sİ CUMHURİYET İLKOKULU

Kırşehir Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlığı
tarafından düzenlenen "Sigorta ile Güvenli
Yarınlar“ konulu resim yarışmasında okulumuz
4/E sınıfı öğrencisi Arda İşgüzar İl 1. olmuştur.
Öğrencimizi tebrik eder, başarılar dileriz.
Ayrıca okulumuz öğrencilerimizden Kerem
İsmail Tekin, Ayşe Berrak Toprak, Fatma Naz
Özer´in resimleri birinci olan resimle beraber
Sanayi ve Ticaret Odası tarafından bastırılan
takvimde yer almıştır.

http://cumhuriyetilkokul.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/40/01/706689/resimler/2016_02/k_11170327_sdc13756.jpg�


´´SİGORTA İLE GÜVENLİ YARINLAR´´ KONULU
RESİM YARIŞMASI 1.´Sİ CUMHURİYET İLKOKULU



SGK BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN
‘‘ANI YARIŞMASINDA´´ İl ÜÇÜNCÜSÜYÜZ´´

Geçen yıl düzenlenen sınavla 
okulumuzda 20 öğrenci Sosyal Güvenlik 

Kurumu (SGK) elçisi olmaya hak kazanmış 
idi. Bu yıl MEB ve SGK işbirliğinde 

düzenlenen SGK elçileri anı yarışmasında 
Okulumuz 4. Sınıf Öğrencisi Mehmet Emin 

Akdeniz yarışmış olduğu anı ile İl 
ÜÇÜNCÜSÜ olarak İlimizi Türkiye 

Finallerinde temsil edecektir.
Öğrencimizi tebrik eder, başarılarının 
devamını dileriz. Ayrıca SGK Kırşehir İl 

Müdürü ve Çalışanları 16 Mayıs 2017 günü 
okulumuza gelerek ödül töreni yapmış ve 

öğrencimize plaket ve çeşitli hediyeler 
vermişlerdir. 

http://cumhuriyetilkokul.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/40/01/706689/resimler/2017_05/k_16104507_PIC_0457-001.jpg�


1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN RESİM SERGİSİ

Okulumuzda 1.sınıf 
öğrencilerince yıl boyunca 
yapılan resimlerin yer aldığı 
resim sergisi açıldı. Sergi, rehber 
öğretmenlerimizin organizesinde 
gerçekleştirilmiştir. Sergiye 
katılan tüm öğrencilerimize, 
emeği geçen tüm sınıf ve rehber 
öğretmenlerine teşekkür ederiz.

http://cumhuriyetilkokul.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/40/01/706689/resimler/2017_04/k_20113228_PIC_0365.jpg�


3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ

Özel Eğitim sınıflarında öğretmen ve öğrencilerle birlikte
3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutladık.

Okul Müdürü Erol GÖLBAŞI ve öğretmenlerin destekleriyle 
yapılan etkinliklerde boyama yapılırken, Kırşehir Belediyesi 

tarafından gönderilen palyaçolar öğrencileri eğlendirdi. 
Palyaçolar eşliğinde öğrenciler birbirine kenetlenerek 

birlikte  gülerek eğlendiler ve çeşitli oyunlar oynadılar.

Böyle anlamlı bir günde okulumuzdaki etkinliğe destek 
veren Kırşehir Belediyesi’ne  ve bu etkinliği hazırlayan 

öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz.



3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ

http://cumhuriyetilkokul.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/40/01/706689/resimler/2014_12/k_08111551_img_20141203_095606.jpg�


18 MART ÇANAKKALE ZAFERİNİN 101. YILINI
TÖRENLERLE KUTLADIK

18 Mart Çanakkale Zaferi 
okulumuzda düzenlenen 

etkinliklerle tüm öğrenci ve 
personelin katılımıyla coşku 

içerisinde kutlandı.

http://cumhuriyetilkokul.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/40/01/706689/resimler/2016_03/k_18134329_pic_0207001.jpg�


23 NİSAN KUTLAMALARI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı; konuşmalar, şiirler, ront 

gösterileri, folklor gösterisi, müzikler 
ile tüm öğretmen, öğrenci ve 
velilerimizin katılımıyla coşku 

içerisinde kutlandı. Okulumuzca 
hazırlanan program tüm izleyenlerin 

beğenisini kazanmıştır. Bizlerden 
katkılarını esirgemeyen herkese 

teşekkür ederiz.
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27 MART KÜTÜPHANELER HAFTASI

Okulumuzda Kütüphaneler 
Haftası kutlama etkinlikleri 

yapıldı.

http://cumhuriyetilkokul.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/40/01/706689/resimler/2015_04/k_01144610_pb290189.jpg�


29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI RESİM 
YARIŞMASINDA 1. ve 3. OKULUMUZDAN

ÇIKMIŞTIR.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
nedeniyle il genelinde düzenlenen 
resim yarışmasında okulumuz 4/E 

sınıf öğrencisi Arda İşgüzar il
birincisi,  2/F sınıfı öğrencisi Gül 

Akkurt il üçüncüsü olmuştur.
Öğrencilerimizi tebrik eder, 

başarılarının devamını dileriz.



GÜVENLİ OKUL - GÜVENLİ EĞİTİM PROJESİ 

Okulumuzda Güvenli Okul - Güvenli Eğitim Projesi 
kapsamında İlimiz Emniyet Müdürlüğü Çocuk 
Şubesi Personelince öğrencilerimize eğitim 
verilmiştir. İlgililere teşekkür ederiz.

http://cumhuriyetilkokul.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/40/01/706689/resimler/2015_04/k_27164450_pc220217.jpg�


GÜVENLİ OKUL - GÜVENLİ EĞİTİM PROJESİ 



KUTLU DOĞUM HAFTASI

Kutlu Doğum Haftası okulumuzda düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. 
Programda şiirler okundu, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, 
ilahiler ve hadisler okundu, okul gazetesi düzenlendi.



OKUL MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ

Okullarda demokrasi eğitim yönergesi kapsamında okul meclis başkanlığı için 6 öğrenci
aday olarak seçimlerde yarışa girdiler. 31.10.2016 tarihinde okulumuz genelinde tüm
öğrencilerin katılımları ile yapılan oylama sonucunda 4/F sınıfı öğrencisi Ramazan Çakır
seçimleri kazanarak Okul Meclis Başkanı olmuştur. Öğrencimizi tebrik eder, arkadaşlarını
en iyi temsil edeceği inancı ile okul kurullarında ve il meclisi çalışmalarında başarılar
dileriz.

http://cumhuriyetilkokul.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/40/01/706689/resimler/2016_11/k_01144750_pic_0228001.jpg�


10 KASIM ATATÜRK´Ü ANMA ETKİNLİĞİ

Büyük Önder ATATÜRK´ü ölümünün 78. yıldönümünde 
okulumuzda düzenlenen programla andık. Programda 
günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. 
Şiirler okundu. 3/A sınıfınca hazırlanan oratoryo izlendi 
ve 4/F sınıfı öğrencilerinden marşlar dinlendi.

http://cumhuriyetilkokul.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/40/01/706689/resimler/2016_11/k_10110032_pic_0274001.jpg�
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10 KASIM ATATÜRK´Ü ANMA ETKİNLİĞİ
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RESİM YARIŞMASINDA ÖDÜLLERİ
CUMHURİYET İLKOKULU ALDI

Kırşehir Ticaret  ve Sanayi Odası’nda 9.meslek komitesinin Kasım 
ayı olağan toplantısında aldığı karar doğrultusunda düzenlenen 
“sigorta” konulu resim yarışmasının ödülleri sahiplerini 
buldu. Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de katkıları ile düzenlenen 
resim yarışmasında ilk 3’e giren öğrenciler, çeyrek altın ile 
ödüllendirildi. Resim yarışmasında dereceye giren ve birinci olan 
Yeşilyurt M. Bozkurt Ortaokulu 8/B öğrencisi Özlem Köksal, 
ikinci Cumhuriyet İlkokulu 4/G öğrencisi Sıla Avcu ve üçüncü 
olan Cumhuriyet  İlkokulu 2/D öğrencisi Naz Sude Kılıçlı 
ödüllerini aldı.

http://cumhuriyetilkokul.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/40/01/706689/resimler/2014_12/k_30101430_p9030099.jpg�


SİZİN GÖZÜNÜZDEN TBMM

Sizin Gözünüzden TBMM adlı 
resim yarışmasında öğrencimiz 
Eren Bayrak´ın çalışması Türkiye 
genelinde sergilenmeye değer 30 
eser arasında yer almıştır. Sergi 16 
Aralık günü Ankara´da açılacaktır. 
Öğrencimizi tebrik eder, 
başarılarının devamını dileriz.

http://cumhuriyetilkokul.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/40/01/706689/resimler/2015_12/k_14141948_pic_0158crop.jpg�


TBMM BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN YARIŞMADA
OKULUMUZ BİRİNCİ OLMUŞTUR.

TBMM Başkanlığınca 
düzenlenen sizin gözünüzle 

TBMM konulu Türkiye 
geneli resim yarışmasında 

okulumuz 2/A sınıfı 
öğrencisi Suden Çetinkaya 

birinci olmuştur. 
Öğrencimize TBMM 

başkanlığınca gönderilen 
hediyeler düzenlenen 

törenle takdim edilmiştir. 
Öğrencimizi tebrik eder, 
başarılarının devamını 

dileriz.



YAZARLARLA İMZA VE SÖYLEŞİ GÜNÜ

Okulumuzda   Yazar  ile İmza ve Söyleşi Günü  yapıldı. Yazarın kitaplarını 
alan ve okuyan öğrencilerimizin kitapları yazar tarafından imzalandı.

geri

http://cumhuriyetilkokul.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/40/01/706689/resimler/2015_03/k_18143028_pb170132.jpg�


´´OYUNLARLA AFETE HAZIRIM” PROJESİ
OKULUMUZDA BAŞLADI

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından düzenlenen İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz 
tarafından desteklenen “Oyunlarla Afetlere Hazırım” projesi başladı.
Türkiye´de ilk olan Proje kapsamında 16 Kasım 2015 tarihinde saat 10.00’da İl Merkezindeki 
pilot okulumuz olan Cumhuriyet İlkokulunda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Eğitim Uzmanı 
Serhat YILMAZ ’ın sunumuyla proje tanıtımı yapıldı.
Proje tanıtımının ardından okulumuzun 4. Sınıf öğrencileri Afetlere Hazırım Oyununu oynadı.

“Oyunlarla Afetlere Hazırım” proje tanıtım programına  İl Milli Eğitim Müdürü Osman 
ELMALI, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Metin ALPASLAN, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Aslan 
TEKEŞ, Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Erol GÖLBAŞI ile 4. Sınıfların Öğretmen ve öğrencileri 
katıldı.



´´OYUNLARLA AFETE HAZIRIM” PROJESİ
OKULUMUZDA BAŞLADI

Programda bir konuşma yapan Vali Yardımcımız;
“İlimiz 1. derece deprem bölgesi olması sebebiyle insanlarımızı afet öncesi
bilinçlendirmek bizlerin en önemli görevidir. Bu türlü bilinçlendirme eğitimlerinin küçük
yaşlarda oyunlar şeklinde verilmesinin ileriki hayatlarında daha kalıcı olacağına
inanıyoruz. Bizler de İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün
koordinesinde Kırşehir merkez ve tüm ilçelerimizde bu eğitimleri oyunlar aracılığıyla
vererek öğrencilerimizi afetlere hazırlamaktayız. Projede emeği geçen kurumlarımızı
kutluyorum.” dedi.



CDH (CAN DOSTLARI HAREKETİ) PROJESİ
TÜRKİYE BİRİNCİSİ OKULUMUZDAN

MEB ile Ulaştırma Bakanlığı ve TÜVTÜRK 
arasında imzalanan protokol 
kapsamında düzenlenen Can Dostları 
Hareketi Projesi kapsamında trafikte 
can güvenliği konusunda düzenlenen 
resim yarışmasında okulumuz 4/E sınıfı 
öğrencisi  Arda İŞGÜZAR  TÜRKİYE 
BİRİNCİSİ olmuştur. Öğrencimize okul 
müdürlüğü tarafından tablet bilgisayar 
hediye edilmiştir. Öğrencimize ayrıca 
TÜVTÜRK tarafından Çok amaçlı eğitim 
seti, 1 yıllık ücretsiz dergi aboneliği-Sınıf 
öğretmenine 500 TL hediye çeki-Okula 
çok fonksiyonlu bir yazıcı hediye 
edilmiştir. Öğrencimiz  Arda İŞGÜZAR’ı 
kutlar, başarılarının devamını dileriz.

http://cumhuriyetilkokul.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/40/01/706689/resimler/2017_05/k_26151715_PIC_0463.jpg�
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http://cumhuriyetilkokul.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/40/01/706689/resimler/2017_05/26151750_PIC_0465.jpg�


´´MİNİK TEMA ve YAVRU TEMA´´ PROGRAMI

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim 
Genel Müdürlüğü ile TEMA arasında 
imzalanan işbirliği anlaşması 
kapsamında okullarda
“Minik TEMA ve Yavru TEMA” 
programlarını uygulayarak erozyonu 
önlemek; toprak, doğayı ve doğal 
varlıkları koruma ve çevre konularında 
çocukları bilinçlendirmek ve edindikleri 
bilgileri hayata geçirmelerini sağlamak 
amacıyla, ülke genelinde Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlı anasınıfı, bağımsız 
anaokulu, ilkokul ve ortaokul 
öğrencilerinin katılabileceği bir proje 
hayata geçirilmiştir.

http://cumhuriyetilkokul.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/40/01/706689/resimler/2015_05/k_14113847_p1130280.j�


´´MİNİK TEMA ve YAVRU TEMA´´ PROGRAMI

Projeye İlimizde sadece Cumhuriyet İlkokulu olarak 
biz müracaatta bulunduk ve okulumuz Kelebekler 
Anasınıfı TEMA Vakfı tarafından uygun bulundu ve 
çalışmalarımıza başladık. Mayıs ayına kadar yayılarak 
devam edecek etkinlikler eğitim paketi üç bölümde 
devam edecektir.

-Birinci Bölümde; Çevre Eğitimi ve Minik TEMA 
programı hakkında bilgiler,

-İkinci Bölümde; Programın ana temaları olan 
Toprak-Su- Hava konularıyla ilgili temel bilgiler (42 
Etkinlik),

-Üçüncü Bölümde; Kaynakça ve okuma önerileri,
Özellikle öğretmenlerimiz ikinci bölüm ile ilgili olarak 
en az 21 etkinliği bölgemizin yerel şartlarını da 
dikkate alarak uygulayacaklardır. Buradaki asıl amaç 
çocuklarımızın “Toprak Dersem Çık” sloganıyla açık 
havada, doğayla iç içe olmalarını sağlamak ve onların 
yaratıcılık, gözlem, eleştirel düşünme gibi 
becerilerini geliştirmektir.



´´MİNİK TEMA ve YAVRU TEMA´´ PROGRAMI

Eğitim Paketi Materyallerimiz İse;
Meşe toprak konulu posterler, gözlem kutusu, ve yıl 

sonu hediyesi olarak öğrencilere gönderilen minik tema 
rozetidir. Ayrıca projeyi yürüten öğretmene ve okula da 
katılım belgesi verilecektir. Ayrıca Kırşehir TEMA Vakfı 
Başkanımız Hülya COŞKUN TUNA her öğrencimize çam 
fidanı, TEMA Formaları ve TEMA Kimlik Kartları hediye 
etmiştir kendilerine çok teşekkür ederiz.

Bu vesileyle bizlerde minik yavrularımıza erozyonla 
mücadele, ağaçlandırmanın önemi, bilinçli toprak 
kullanımı, su kaynaklarının korunması ve tasarrufu gibi 
canlılar için hayati önem taşıyan konularda farkındalık 
oluşturacak bir programda yer almaktan çok mutluyuz.

Ben buradan proje ile ilgili çalışmaları yürüten 
anasınıfı öğretmenimiz Yasemin DAĞLI ve 4. Sınıf 
Öğretmenimiz Yeter BEYHAN Hanımefendilere, 
öğrencilerimize, İlimiz Genç TEMA ve TEMA Vakfı 
Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerimize, Milli Eğitim 
Müdürümüze ve bizden desteklerini hiçbir zaman 
esirgemeyen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyoruz.



´´MİNİK TEMA ve YAVRU TEMA´´ PROGRAMI



´´MİNİK TEMA ve YAVRU TEMA´´ PROGRAMI

geri



ANASINIFIMIZ ANNELER GÜNÜ KUTLAMA 
PROGRAMI DÜZENLEDİ

Anneler günü nedeniyle okulumuz
Anasınıfı D şubesince anneler günü
programı düzenlendi.
Programda günün anlam ve önemini
belirten konuşmalar yapıldı. Şiirler
okundu, ront gösterileri yapıldı.
Öğrenciler annelerine çiçek ve hediye
sundu. Programda duygusal anlar
yaşandı.

http://cumhuriyetilkokul.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/40/01/706689/resimler/2017_05/k_16095944_PIC_0451-001.jpg�


EMEKLİ ÖĞRETMENLERİMİZE VEDA ETTİK

Okulumuzdan 2016-2017 Eğitim 
Öğretim yılı itibariyle emekli olan 

öğretmenlerimize veda yemeği verildi. 
Ardından öğretmenlerimize hediyeleri 
ve plaketleri okul müdürü tarafından 

takdim edildi. Okul müdürü emekli olan 
öğretmenlere yaptıkları başarılı 

çalışmalar için teşekkür ederek bundan 
sonraki yaşamlarında mutluluklar 

diledi.
Emekli öğretmenlerimiz de sırayla söz 

alarak Cumhuriyet İlkokulu’nda çalışmış 
olmalarından ve burada emekliye 

ayrılmış olmaktan duydukları 
mutluluklarını dile getirerek herkese 

teşekkür ettiler. 

http://cumhuriyetilkokul.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/40/01/706689/resimler/2016_10/k_27113039_20161021_184659.j�


EMEKLİ ÖĞRETMENLERİMİZE VEDA ETTİK



EMEKLİ ÖĞRETMENLERİMİZE VEDA ETTİK
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EMEKLİ ÖĞRETMENLERİMİZE VEDA ETTİK

http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/40/01/706689/resimler/2016_10/27113212_20161021_194747.jp�
http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/40/01/706689/resimler/2016_10/27113148_20161021_194633.jp�


OKUL KOROMUZDAN YIL SONU KONSERİ 



ANASINIFI ÖĞRENCİLERİMİZİN HUZUREVİ 
ZİYARETİ



Anasınıfı öğrencilerimiz palyaçolar ve müzik eşliğinde gönüllerince eğlendiler,
şarkılar söylediler, oyunlar oynadılar.

Bahar mevsiminin tadını okul bahçesinde çıkardılar. 

ANASINIFLARIMIZIN PALYAÇO EŞLİĞİNDE MÜZİK KEYFİ

http://cumhuriyetilkokul.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/40/01/706689/resimler/2017_05/k_26150740_20170525_145005.jp�
http://cumhuriyetilkokul.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/40/01/706689/resimler/2017_05/26151325_20170525_150344.jp�


ANASINIFLARIMIZIN PALYAÇO EŞLİĞİNDE MÜZİK KEYFİ

http://cumhuriyetilkokul.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/40/01/706689/resimler/2017_05/26151323_20170525_150336.jp�
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ANASINIFLARIMIZIN PALYAÇO EŞLİĞİNDE MÜZİK KEYFİ

http://cumhuriyetilkokul.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/40/01/706689/resimler/2017_05/26151111_20170525_144438_-_Kopya_-_Kopya.jp�
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OKULUMUZDA 0-18 YAŞ AİLE EĞİTİMİ SEMİNERİ BAŞLADI

Okulumuz velilerine yönelik olarak 0-18
yaş aile eğitimi semineri başladı. Bu yıl
ikincisi düzenlenen ve 2 grup halinde
açılan seminer önümüzdeki yıllarda da
devam edecektir. Seminerde velilerimize
yönelik modüler eğitim verilmekte olup,
yaş gruplarına göre aile içi iletişim,
çocuk psikolojisi, öğrenci başarısını
etkileyen faktörler vb. konularda eğitim
verilmektedir.

http://cumhuriyetilkokul.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/40/01/706689/resimler/2016_11/k_28154831_1.jpg�


Seminerlerde eğitimci olarak 
okulumuz öğretmenleri Türkan 
Köksal ve Öyküm Soytek görev 
yapmaktadır. Seminer açılışında 
bir konuşma yapan okul müdürü 

Erol Gölbaşı aile içi iletişimin 
öneminden bahsederek seminerin 
hayırlara vesile olmasını temenni 

ederek başarı dileklerinde 
bulunmuşlardır.

OKULUMUZDA 0-18 YAŞ AİLE EĞİTİMİ SEMİNERİ BAŞLADI

http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/40/01/706689/resimler/2016_11/28155040_7.jpg�


OKULUMUZDA 0-18 YAŞ AİLE EĞİTİMİ SEMİNERİ BAŞLADI
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OKULUMUZDA 0-18 YAŞ AİLE EĞİTİMİ SEMİNERİ BAŞLADI



OKULUMUZDA 0-18 YAŞ AİLE EĞİTİMİ SEMİNERİ BAŞLADI

http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/40/01/706689/resimler/2016_11/28154933_3.jpg�
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OKULUMUZDA MESLEKİ REHBERLİK ÇALIŞMALARI YAPILDI

Okulumuz Rehberlik Servisi tarafından 
4. Sınıf öğrencilerinin tamamına 
mesleki rehberlik çalışmaları 
kapsamında çeşitli meslek sahipleri 
okulumuza davet edilerek meslekler 
hakkında bilgi vermişlerdir. 

http://cumhuriyetilkokul.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/40/01/706689/resimler/2016_04/k_20105713_pic_0236001.jpg�


OKULUMUZDA MESLEKİ REHBERLİK ÇALIŞMALARI YAPILDI

Avukat Yaşar Ahmet Bahadır,
Hemşire Buket Çamlıbel,
Polis Mustafa Yıldız,
İmam Hatip Okulları ve Din görevlileri 
hakkında İmam-Hatip Rehber Öğretmeni 
Murat Kaya ve Öğretmenlik mesleği 
hakkında Okul Müdürümüz Erol Gölbaşı 
bilgi vermişlerdir. Çok faydalı geçen 
seminere katılan davetlilerimize, 
öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür 
ederiz.



ÖĞRENCİLERİMİZİN MEZUNİYET COŞKUSU



ÖĞRENCİLERİMİZİN MEZUNİYET COŞKUSU



ÖĞRENCİLERİMİZİN MEZUNİYET COŞKUSU



ÖĞRENCİLERİMİZİN MEZUNİYET COŞKUSU



SAĞLIKLI BESLENME

Ahi Evran Üniversitesi Sağlık 
Meslek Yüksekokulu 
öğrencileri tarafından 
okulumuz öğrencilerine 
sağlıklı beslenme eğitimi 
verilmiştir.

http://cumhuriyetilkokul.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/40/01/706689/resimler/2015_05/k_04112438_p1030237.jpg�


KIZILAY, OKULUMUZ ÖZEL EĞİTİM SINIFINI DONATTI

Türk Kızılay Başkanlığınca Kırşehir  Şube 
Başkanlığının girişimleriyle okulumuz 
özel eğitim sınıfı tefrişat malzemeleriyle 
donatıldı. Katkılarından dolayı Kızılay 
Kırşehir Şube Başkanı Adnan Uygur´a, 
bizleri yalnız bırakmayan Milli Eğitim 
Şube Müdürümüz Aslan Tekeş’e, 
Engelliler Derneği Başkanı Servet 
Avkapan´a, Kızılay üyelerine, genç 
Kızılaycılara ve öğretmenlerimize 
teşekkür ederiz.

http://cumhuriyetilkokul.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/40/01/706689/resimler/2015_05/k_12143053_p1110274.jpg�


KIZILAY, OKULUMUZ ÖZEL EĞİTİM SINIFINI DONATTI

geri



2015-2016 ARTİSTİK JİMNASTİK FERDİ YARIŞMASI 
İL BİRİNCİSİ CUMHURİYET İLKOKULU’NDAN

Okulumuz 3/F sınıfı öğrencisi 
Duru Aslan, Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen artistik jimnastik 
ferdi yarışmalarında il birincisi 
olmuştur. Öğrencimizi tebrik 
eder, bölge yarışmalarında 
başarılar dileriz.

http://cumhuriyetilkokul.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/40/01/706689/resimler/2015_12/k_30102420_sdc13726.jpg�


FUTBOL VE HENTBOLDA OKULUMUZ ŞAMPİYON OLDU

Kırşehir Şehit Ömer Halis İmam Hatip 
Ortaokulu tarafından düzenlenen 4. 
sınıflar arası futbol turnuvasında 37 
takım arasından okulumuz 4/F sınıfı 
şampiyon olmuştur.
Aynı turnuvada 4/D sınıfımız da 
dördüncü olmuştur.
Ayrıca il genelinde düzenlenen minik 
kızlar hentbol turnuvasında 
okulumuz birinci olmuştur.

http://cumhuriyetilkokul.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/40/01/706689/resimler/2017_05/k_04150005_PIC_0438.jpg�


FUTBOL VE HENTBOLDA OKULUMUZ ŞAMPİYON OLDU

http://cumhuriyetilkokul.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/40/01/706689/resimler/2017_05/08113105_2.jpg�
http://cumhuriyetilkokul.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/40/01/706689/resimler/2017_05/04150022_PIC_0437.jpg�


GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI
TOMBİK YARIŞMALARI 2016 YILI BİRİNCİSİYİZ

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü-İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen 2016 Yılı Geleneksel Çocuk 
Oyunları Tombik kategorisinde okulumuz İl birincisi 
olmuştur. Düzenlenen tören ile öğrencilerimize madalya 
ve katılım sertifikaları, okulumuza ise kupası verilmiştir. 
Başta okulumuz öğretmeni Cüneyt Aslanderen olmak 
üzere tüm öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının 
devamlarını dileriz.

http://cumhuriyetilkokul.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/40/01/706689/resimler/2016_05/k_31153025_img_20160531_144524.jpg�


KORT TENİSİ FERDİ YARIŞMASINDA 1. 2. ve 3. CUMHURİYET 
İLKOKULU’NDAN

Kort tenisi Kızlar Ferdi Kırşehir İl 
1.si 3/F sınıfından Yağmur Altan
Kort tenisi Kızlar Ferdi Kırşehir İl 
2.si 3/F Duru Beren Tekintayyar
Kort tenisi Ferdi Erkekler Kırşehir 
İl 2.si 3/F sınıfından Ramazan 
Çakır
Kort tenisi Ferdi Erkekler Kırşehir 
İl 3.sü 3/F sınıfından Kaan 
Yağmur olmuştur.
İl birincisi ve ikincisi olan Kız 
öğrencilerimiz Yağmur Altan ve 
Duru Beren Tekintayyar İzmir’de 
yapılan Türkiye finallerinde de 
Türkiye 1.si ve 2.si olmuşlardır. 
Öğrencilerimizi tebrik eder, 
başarılarının devamını dileriz.



MİNİKLER SATRANÇ TURNUVASI İL BİRİNCİSİ FURKAN KAYA

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen satranç 
turnuvasında okulumuz 4/M sınıfı 
öğrencisi Furkan KAYA Minikler 
Kategorisinde İl Birincisi olmuştur.
Öğrencimizi tebrik eder, 
başarılarının devamını dilerim.

http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/40/01/706689/resimler/2015_12/29104605_furkan.j�


MİNİKLER SATRANÇ TURNUVASI İL BİRİNCİSİ ve İKİNCİSİ 
OKULUMUZDAN

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 
tarafından ilimizde 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Polis 
Haftası etkinlikleri kapsamında 
düzenlenen satranç turnuvasında 
Minikler Kategorisinde Okulumuz 
öğrencilerinden 4-F Sınıfı öğrencisi 
Eren BAYRAK İl Birincisi,
2-H Sınıfı öğrencilerinden Berken
KILINÇ  il İkincisi olmuştur. 
Öğrencilerimizi tebrik eder, 
başarılarının devamını dilerim.

http://cumhuriyetilkokul.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/40/01/706689/resimler/2017_04/11105604_PIC_0363.jp�


OKUL SPORLARI SATRANÇ YARIŞMALARI YAPILDI

Okul Sporları Satranç yarışmalarında 
okulumuz 4/M sınıfı öğrencisi Furkan 
Kaya il 2.si olmuştur.
Öğrencimizi tebrik eder, başarılarının 
devamını dileriz.

http://cumhuriyetilkokul.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/40/01/706689/resimler/2016_03/k_02093735_pic_0182001.jpg�


OKULUMUZ ARTİSTİK JİMNASTİK’TE YİNE BİRİNCİ

Artistik jimnastik ferdi yarışmaları İl 
birinciliğinin ardından Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü tarafından düzenlenen artistik 
jimnastik Grup Minikler B kategorisinde 
okulumuz İl Birincisi olmuştur. 

Okulumuzu temsil eden 2-A sınıfı 
öğrencisi Suden ÇETİNKAYA, 2-B sınıfı 
öğrencisi Yağmur BENEZ ve Aybüke
PINAR’ı tebrik eder, başarılarının 
devamını dileriz.
Başarı gösteren bu öğrencilerimiz okul 
idaresi tarafından tabletle 
ödüllendirilmişlerdir.

http://cumhuriyetilkokul.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/40/01/706689/resimler/2016_01/k_06140056_sdc13735.jpg�


YÜZMEDE İL BİRİNCİSİYİZ

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 
tarafından organize edilen 
Okul Sporları Yüzme 
Branşında Minikler A 
kategorisinde Okulumuz 4/F 
Sınıfı öğrencisi Arda Boran 
ÖZBEK serbest stil ve sırtüstü 
stilde İl Birincisi olarak ilimizi 
bölge yarışmalarında temsil 
etmeye hak kazanmıştır. 
öğrencimizi tebrik eder, 
başarılarının devamını dileriz.

http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/40/01/706689/resimler/2017_01/05094147_pic_0296001.jpg�


YÜZMEDE İL BİRİNCİSİYİZ

http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/40/01/706689/resimler/2017_01/05142614_img20170105wa0006.jpg�
http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/40/01/706689/resimler/2017_01/05094211_pic_0298.jpg�


BENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜR EDERİM. 

- CUMHURİYET İLKOKULU MÜDÜRÜ
EROL GÖLBAŞI
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