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PALANDÖKEN KAYMAKAMLIĞI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 10417 197 1903.02l 1l7 1212

Konu: Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin
2. Aşama Atama Takvimi

NOT : Norm Kadro Fazlası Öğrt /Yönetecilerin
Dilekçelerinin l6-17 Şubat 20l5 tarihine kadar
Müdürlüğümüze gönderiImesi.

M. Solakzade Mah.Mimar Sinaı Cad. Palandökeiı/Erzurum
Tel: (0 442) 3l7 1121 Dahili:l24
Elektronik Ağ: www.palandöken meb.gov.tr
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MUDURLUGLINE
PALANDÖKEN

İıgl : iı Milli Eğitim IVIüdürlüğün]dln 021022015 tarihli e- mailleri

Okulunuzdaki kadrolu öğretmenlerden çeşitli nedenlerden dolayı norm kadro fazlası
durumunda bulunan öğretmenlerden 1. Aşama yapılmış olup; 2. aşama yer değiştirme süreci
ise gerik şubat tatili gerekse Şubat ilk atama sürecinin devam etmesi göz önünde
bulundurularak yer değiştirme sürecinin daha sağlıklı gerçekleşmesi için 2. aşama norm
kadro fazlası öğretmenlerin atama takviminde değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulmuş
olup; Güncel atama takvimi vi ilgi e- mail ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinizi yamımızın ve güncel atama takviminin okulunuzda görevli olan norm
kadro fazlası öğretmenlere imza karşılığı tebliğini konu ile alakalı harhangi bir aksaklığa
meydan verilmemesini önemle rica ederim.

Orhan ÖzgN
Müdür a.

Şube Müdürü

EK:
l-e-mail( lad)
2- ÇalışmaTak(l ad)

Ayrıntılı bilgi için Feride CEYLAN
Faks:(0 442)3|'7 |388

e-posta: 25palandöken@meb. gov.tr

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http,//evraksorgu,meb.gov.tr adresinden89ae-4Cff-39fd-a076-5fdf toau ile teyit edilebiliı
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Erzurum Atama

Kirndeıı:
Gönderme Tarihi:
Kime:

Erzurum Atama latarna2
ı,azartesi 2 şubat rorc l*uP#uh'gov'h]

Konu:
Ekler:

ffiruffiffiffimffi,,,[llllli ! e_l e n. gbv trrüz üıı-oi i t i;J;l#;(gmeD.goV.tr)

!9R|,1 xnoio 2.AşA\4A çAı-ışMA TAKV|MI
çALışMA rnNvıı,ıü.iısx

Norrn kadro faılası öğretmenlerin 2.aşama yer değiştirme sürecinin, 6erek ş.ubat tatillne denk gelmesj Eerekse deŞubat İlk atama sürecinin devam *'ruricö, ö.,inoe nuıunau;;; İİr oeğıştiıme sütecirıin jana sağhklı

İil',',İl',-,Ttri;!l,.ij"',üü;}j,,jşJiiİ:;.T,lİ,d:J::ıffij#,,u";minoe 
değiiikjit vup,ı*,,,na ihtiyaç

BiJgilerinizive ilÇeniı eğitifi,] kururnı.r,nJ |ur*[ıiduyurunun yapılmasını rica ederim.

ERzuRuM iı vıiııi EĞiriıvı ıııüoünıüĞü.


