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Yeşilköy Hilmi Toksoy İlkokulu / Ortaokulu  Müdürü

     Ülkesine ve tüm dünyaya yararlı bireyler yetiştirmeyi ilke edinmiş güzide okulumuz, Antalya ili Kaş ilçesi Yeşilköy Beldesinde,  1945 yılında köy ilkokulu olarak hizmete

girmiştir. 1974 yılına kadar beş derslik ve birleştirilmiş sınıflarla eğitim ve öğretime devam etmiştir.

1974 yılında Yeşilköy halkından Hilmi TOKSOY 'un büyük katkılarıyla ana bina ve 1999 yılında da devlet tarafından ek bina yapılarak iyileştirilmiştir. Okulumuz 1997-1998

Eğitim-Öğretim yılında sekiz yıllık eğitime geçmiştir.

     Okulumuzun ana binası üç katlı olup on iki derslik, bir müdür odası, bir  öğretmenler odası, bir bilgisayar laboratuvarı, bir santral odası, bir özel eğitim sınıfı , bir araç odası,

bir yemekhane, iki soyunma odası, bir spor odası ve kantin bulunmaktadır.

     Okulumuz ek binası 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında hizmete girmiştir. Ek bina ikinci kademe (ortaokul) sınıflarına ayrılmış ve branş sınıfları oluşturulmuştur. Ek bina

üç katlı olup en alt katı çok amaçlı salon olarak düzenlenmiş, diğer iki katta ise sekiz derslik, bir müdür yardımcısı odası ve bir rehberlik odası  bulunmaktadır. Okulumuzun ana

binası ve ek binanın üçüncü katları, ortaokul sınıflarına ayrılmış ve branş sınıfları oluşturulmuştur. Ana binanın ve ek binanın birinci katları ilkokul öğrenci

sınıfları olarak düzenlenmiş, eğitime devam etmektedir.

      2013-20104 Eğitim-Öğretim yılı birinci döneminde okul bahçesinde prefabrik iki katlı ek derslik yapılmış, birinci katı Fen Bilgisi Laboratuvarı, ikinci katı ise Fen ve Teknoloji

Dersliği olarak düzenlenmiştir. 

     Okulumuzda öğrencilerimizin her zaman spor yapabilecekleri basketbol, voleybol, futbol sahası  ve masa tenisi masaları bulunmaktadır. Ayrıca bahçemizde bir adet tiyatro

sahnesi ve tribün mevcuttur. Bunun yanı sıra öğrencilerimizin boş zamanlarını değerlendirip sosyalleşmesine katkıda bulanabilecek geniş bir bahçesi ve ağaçlandırılmış yeşil

alanı mevcuttur.

     2012 yılında 4+4+4 eğitim modeline geçişle birlikte Yeşilköy Hilmi Toksoy İlköğretim Okulu , Yeşilköy Hilmi Toksoy İlkokulu ve Yeşilköy Hilmi Toksoy Ortaokulu'na

dönüştürülmüştür. Okulumuzda bakanlıkça uygun görülen haftalık ders çizelgeleri ve buna bağlı öğretim programları uygulanmaktadır.
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