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Sayın Velimiz, Sevgili Öğrencimiz, 

2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı 09 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacaktır. Ancak Anaokulu ve 1. 

sınıfların; eğitim ve öğretime hazırlanmaları ve okula uyumlarının sağlanması amacı ile uyum eğitimimiz;  

ilkokul 1. sınıflarımız için 05 Eylül 2019 Perşembe ve Anaokulumuz için 06 Eylül 2019 Cuma günü 

başlayacaktır. 

Yeni öğretim yılımızın sağlıklı, huzurlu ve başarılı geçmesini diler, dönem başı hazırlıkları ile ilgili 

aşağıdaki hususlarda sizleri bilgilendirmek isteriz: 

 

AKADEMİK TAKVİM    

Milli Eğitim Bakanlığının 24.06.2019 tarih ve 12017312 sayılı 2019/9 Genelgesi uyarınca          

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılından itibaren uygulanacak olan akademik takvim aşağıda önemle 

belirtilmiştir: 

2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı birinci kanaat dönemi, 09 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak ve   

17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecektir.  

Birinci dönem ara tatili, 18 Kasım 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 22 Kasım 2019 Cuma günü sona 

erecektir. 

Yarıyıl tatili, 20 - 31 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.  

İkinci dönem ise 03 Şubat 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma sona erecektir.  

İkinci dönem ara tatili, 06 Nisan 2020 Pazartesi başlayacak ve 10 Nisan 2020 Cuma günü sona 

erecektir. 

AÇILIŞ TÖRENİMİZ 

2019 – 2020 Eğitim ve Öğretim Yılı açılış töreni 09 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 09.30’da Okulumuz 

bahçesinde yapılacaktır. 

 

DERSE BAŞLAMA SAATİ 

2019 – 2020 Eğitim ve Öğretim Yılında; önceki yıllarda olduğu gibi ders programımız, günde 9 ders 

saati olmak üzere haftalık 44 saattir. Sadece Cuma günleri 8 ders saati yapılacaktır. Dersler sabah 08.15’de 

başlayıp saat 16.30’da (Cuma günleri 15.40’da) sona erecektir. (Milli Eğitim Bakanlığı tarafından teneffüs 

saatlerinin 10 dakikadan 15 dakikaya çıkarılması nedeniyle) 

 

UYUM EĞİTİMİ 

05 Eylül 2019 tarihinde 1. sınıflar, 06 Eylül 2019 tarihinde Anaokulu öğrencilerimiz için sınıf 

öğretmenlerinin belirlenmesi amacı ile saat 09.30’da okulumuz konferans salonunda kur’a çekimi yapılacaktır.  

Uyum Eğitimimiz: 

 İlkokul 1. Sınıf öğrencilerimiz için 05 – 06 Eylül 2019 tarihleri 09.00 – 12.00 saatleri arasında 

 Anaokulu öğrencilerimiz içinde 06 Eylül 2019 tarihinde 09.30 – 12.00 saatleri arasında yapılacaktır. 

Bu süre içerisinde öğrencilerimizin geliş–gidişleri siz sayın velilerimiz tarafından gerçekleştirilecektir. Bu 

husustaki desteğiniz için şimdiden teşekkür ederiz. 

 

 



 

Öğrencilerimiz uyum eğitimi süresince serbest kıyafetle okula gelebileceklerdir. 

05 Eylül 2019 1. sınıf ve 06 Eylül 2019 Anaokulu velilerimize kur’a çekimi sonrası saat 12.00’a kadar 

okulumuz hakkında bilgilendirme yapılacak,  “Okula Uyum Süreci” hakkında seminer verilecektir.  

 

ETÜT 

İlkokul 1, 2, 3, 4. sınıf öğrencilerimize hafta içi 16.40 – 17.20 saatleri arasında için ücretli etüt 

programı uygulanmaktadır. Servis kullanan öğrencilerimiz çalışma bitiminde etüt servisinden faydalanabilirler.  

Öğrencimizin etüde kalmasını isteyen velilerimizin, dönemlik 600 TL olan ücreti en geç 06 Eylül 2019 

Cuma gününe kadar okul muhasebe servisine yatırmaları gerekmektedir. Etüt sınıflarının oluşturulması ve 

sağlıklı yürütülebilmesi için bu tarihten sonra öğrenci kaydı alınmayacaktır.  

Etüt listesinde yer almayan öğrenciler, dönem içerisinde bir gün için dahi olsa etüt sınıflarına dahil 

edilemeyeceklerdir.  

Anaokulu öğrencilerimize 16.30 – 18.30 saatleri arasında etüt uygulaması yapılmaktadır. Etüde  

kalmak isteyen öğrenciler için velilerimizin yazılı dilekçe vermeleri gerekmektedir. 

Etüt uygulaması,10 Eylül 2019 Salı günü başlayacaktır. 

 

OKUL KIYAFETLERİ 

 Öğrencilerimiz için okul kıyafetleri ve eşofmanlar; 19 Ağustos 2019 Pazartesi gününden itibaren ALAF 

Firması tarafından satışa sunulacaktır. (Adres: 1. Cad. 77/B Bahçelievler/ ANKARA – Tel: 312 212 42 65) 

Ayakkabı seçiminde koyu renklerin tercih edilmesi, spor ayakkabılarının sadece Beden Eğitimi 

derslerinde ve spor çalışmalarında giyilmesi gerekmektedir. 

 

DERS KİTAPLARI 

Okulumuz tarafından her sınıf için belirlenmiş olan ders kitapları ve kırtasiye malzemeleri Okulumuz    

L katında satışa sunulacak olup arzu eden velilerimiz için Türkçe ve Yabancı dil kitap satışı 

okul.galeriekin.com sitesinden online yapılabilecektir. (Kullanıcı şifresi kitap satışının başladığı tarihte sizlere 

gönderilecektir.) 

Türkçe ve Yabancı diller kitap satışı ilkokul için 27 Ağustos 2019’da başlayacak olup satış bürosu        

27 Ağustos 2019- 05 Ekim 2019 tarihleri arasında hafta içi 09.00 – 18.00, Cumartesi günleri ise 09.00 – 16.00 

saatleri arasında açık olacaktır. 

Anaokulu için kırtasiye malzemeleri okulumuz tarafından temin edilecektir. Kullanılacak İngilizce 

kitaplar ve ihtiyaç malzemeleri okulumuz L katında 27 Ağustos 2019 tarihi itibariyle satışa sunulacaktır. 

 

ULAŞIM 

Ulaşımımız, Özgün Tur Firması ile sağlanmaktadır. Özgün Tur yetkilileri; 05 Ağustos – 07 Eylül 2019 

tarihleri arasında hafta içi 09.00 – 17.30, Cumartesi günleri ise 09.00 – 13.30 saatleri arasında gerekli bilgileri 

vermek ve kayıt yapmak amacıyla Okulumuz giriş katındaki odalarında hazır bulunacaklardır.  

Öğrencilerimizin, 09 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 09.30’ da yapılacak açılış törenimize, saat 

09.00’da okulda bulunacak şekilde velileri tarafından getirilmesi gerekmektedir. Servis araçları, 09 Eylül 

Pazartesi günü son ders çıkışından sonra öğrencilerimizi evlerine bırakacak, araç şoförleri adresi öğrenerek              

10 Eylül 2019 Salı sabahı bildirilen saatte ve belirtilen yerden öğrencilerimizi alacaktır.  

09 Eylül 2019 tarihinden itibaren araçlarda kontenjan yoksa şirket tarafından kayıt yapılamayacaktır. 

Bu nedenle firmanın taşıt planlamasını zamanında ve sağlıklı yapabilmesi için kayıtların en geç 02 Eylül 2019 

tarihinde tamamlanması gerekmektedir. 

 

 



 

Servis araçlarını kullanan öğrencilerimizin, çok özel durumlarda günlük servis değişikliği talepleri, 

velileri tarafından aynı gün saat 14.00’ a kadar ilgili müdür yardımcısına yazılı olarak müracaat edilmesi 

halinde yerine getirilebilecektir. 

 

YEMEK 

Yemek Hizmetimiz, Yıldız Yemek Firması ile sağlanmaktadır. 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı yemek 

ücreti 4.200 TL olup gerekli hazırlıkların tamamlanabilmesi amacıyla 02 Eylül 2019 Pazartesi günü mesai saati 

bitimine kadar okulumuz muhasebe birimine yemek kaydı yaptırılması gerekmektedir. 

Yemek ücretimize, beslenme ücretleri dahildir. 

 

 

VCLOUD EĞİTİMİ 

4.sınıflarımız için Sebit VCloud Eğitimi, her öğrenciye özel akademik yönlendirme olanağı sunan, 

kavramsal ve aktif öğrenmeyi destekleyerek öğrenciye; yaşam akışıyla paralel, eğlenceli ve düzenli ders 

çalışma imkânı veren Türkiye’nin ilk “Yeni Nesil Eğitsel İş Birliği ve Öğretim Sistemi” dir.  

Dışarıdan bireysel olarak satın alamayacağınız kurumsal bir ürün olan SEBİT VCloud, 

Kurumumuza özel bir ücretle ders kitapları ve kırtasiye malzemeleri ile birlikte kitap satış haftasında 

okulumuz L katında satışa sunulacaktır.  

 

NAKİL GELEN ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN YABANCI DİL (İNGİLİZCE) YETİŞTİRME ÇALIŞMALARI 

Ara sınıflarımıza diğer okullardan yeni kayıt olarak gelen öğrencilerimiz için (İngilizce) yetiştirme 

çalışmaları; 27 Ağustos - 06 Eylül 2019 tarihleri arasında aşağıda planlanan program doğrultusunda 

yapılacaktır: 

4.sınıf öğrencilerimiz için 09.00-11.30 saatleri arasında 3 ders saati İngilizce dersi, 

Arzu eden okulumuz öğrencileri, yabancı dil tamamlama çalışmalarına ilgili Müdür Yardımcısına 

müracaat etmeleri halinde katılabilirler. 

Bu süreçte, öğrencilerimizin okula ulaşımı siz sayın velilerimiz tarafından sağlanacaktır. 

 

 

TAMAMLAMA ÇALIŞMALARI 

4.sınıf öğrencilerimizin dönem içi hafta sonu yapılacak tamamlama çalışmalarının başlama tarihi ve 

programı; öğrencilerimize uygulanacak dönem içindeki sınavlardan sonra ihtiyaç görülen dersler için açılacaktır.              

Bu husustaki bilgilendirme siz değerli velilerimizle paylaşılacaktır. 

 

Mutlu, başarılı ve güzel bir yıl dileriz. 

                   
Saygılarımızla, 

 
 
 
 
    

Melda EVREN            Ferda BİLGEN  
Anaokulu Müdürü     İlkokul Müdürü  

                            


