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Okullar ne zaman kapanacak? Okullar 31
Mayıs’ta mı kapanacak?
Okulların kapanmasına artık çok az b�r süre kaldı. Öğrenc�ler ve öğretmenler, yaz tat�l�n� �ple
çekmeye başladı b�le. Bu sene Ramazan Bayramı’nın okulların kapanacağı tar�h� çok yakın
olması ve tat�l�n 9 güne çıkarılması akıllara bazı soru �şaretler�n� get�rd�. Okullar erken kapanacak
mı sorusuna cevap arayanlar �nternette bu konuyu araştırıyor. Pek� okullar ne zaman
kapanacak?

    

Bahar dönem�n� sonuna yaklaşmamızla beraber okulların kapanacağı tar�h de artık �y�ce yaklaştı.
Öğrenc�ler ve öğretmenler sabırsızlıkla yaz tat�l�n�n gelmes�n� bekl�yor. Ramazan Bayramı’nın
Haz�ran başına denk gelmes� �se kafaları karıştırdı.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2019 yaz tat�l�, 14 Haz�ran 2019 Cuma günü �k�nc� dönem sonu karneler�n�n alınmasıyla
başlayacak. 2019-2020 eğ�t�m öğret�m yılı �se 16 Eylül'de başlayacak. Ramazan Bayramı �se 4-5-
6 Haz�ran tar�hler�nde kutlanacak. 9 günlük tat�l �le beraber 31 Mayıs’ta tat�le g�recek okullar 10
Haz�ran’da açılacak ve 14’ünde yaz tat�l�ne g�recek. Ancak M�ll� eğ�t�m Bakanlığı bu konuda b�r
açıklama yapmadı ve dolayısıyla okulların kapanacağı tar�h de ş�md�l�k değ�şmem�ş görünüyor.

ramazan bayramı okullar ne zaman kapanacak yaz tat�l� okullar 31 mayısta mı kapanacak meb
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İstanbul’da yollar bayram ett�
Ramazan Bayramı tat�l� dolayısıyla İstanbulluların kentten ayrılmasıyla traf�k yoğunluğu yüzde 2’ye
düştü. Megakentte bomboş kalan yollar �se havadan görüntülend�.Ramazan Bayramı dolayısıyla 9…

daha fazla v�deo �ç�n

öğrenc�

İlg�n�z� Çekeb�lecek D�ğer Haberler

Evr�m Akın k�md�r,

kaç yaşında?

Bakanlık 3 günlük acı

b�lançoyu açıkladı

8 b�n bekç� alımı

başvuruları ne zam…

Sıradak� Haber
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