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Sayın Velimiz, Sevgili Öğrencimiz, 
Yeni öğretim yılımızın öncelikle sağlıklı, huzurlu ve başarılı geçmesini dileriz. 

 Bilindiği üzere 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı, 06 Eylül 2021 Pazartesi günü Okul öncesi (4-5 yaş), 

ilkokul, ortaokul (5-6-7) ve lise (9-10-11) sınıflarımızda başlayacaktır. Ortaokul 8. ve lise 12.sınıflarımız ise        

23 Ağustos 2021 Pazartesi günü “Destekleme ve Yetiştirme Kursu” ile başlayacaktır. Kurs zaman ve programı 

velilerimizle en kısa sürede paylaşılacaktır. 
 

AÇILIŞ TÖRENİMİZ 
2021 – 2022 Eğitim ve Öğretim Yılı açılış törenimiz 06 Eylül 2021 Pazartesi günü saat 09.30’da 

yapılacaktır.  

DERSE BAŞLAMA SAATİ 
           2021 – 2022 Eğitim ve Öğretim Yılında;  Okullarımızın hepsinde dersler yüzyüze olduğu takdirde 
08.15’de, çevrim içi eğitim olur ise Okul öncesi 09.00, İlkokul, Ortaokul, Fen Lisesi - Anadolu Lisesi   
08.30’da başlayacaktır. Program ve ders saatleri Okul Müdürlerimiz tarafından sizlerle paylaşılacaktır.  

UYUM EĞİTİMİ 
31 Ağustos – 03 Eylül 2021 tarihleri arasında ilkokul 1.sınıf, 01 - 03 Eylül 2021 tarihleri arasında okul 

öncesine başlayacak öğrencilerimiz için Milli Eğitim Bakanlığı genelgesi doğrultusunda uyum eğitimi 

yapılacaktır. 

KURA ÇEKİMİ 
Okul öncesi 4 yaş öğrencilerimiz için tanışma toplantısı 31 Ağustos 2021 Salı günü saat 17.30’da, 5 yaş 

öğrencilerimizin sınıf öğretmenlerinin belirlenmesi amacı ile yapılacak kura çekimi 01 Eylül 2021 Çarşamba 

günü saat 09.30’da, 1.sınıfa başlayacak öğrencilerimizin ise kura çekimi 31 Ağustos 2021 Salı günü saat 

09.30’da okulumuzda yapılacaktır. Gelemeyen velilerimiz için zoom üzerinden online yayın yapılacaktır. Kura 

çekiminden sonra velilerimize, sınıf öğretmenleri tarafından bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. 
ETÜT 
Yüz yüze eğitim başladığı takdirde okul öncesi (16.30-18.30)  ve ilkokul öğrencilerimize (16.30 – 18.00) 

saatleri arasında etüt uygulaması yapılacaktır. Bu sürede okulda kalmak isteyen öğrencilerimiz için velilerimizin 

konuya ilişkin yazılı dilekçe vermeleri gerekmektedir. 
OKUL KIYAFETLERİ 
Öğrencilerimiz için okul kıyafetleri ve eşofmanlar; 23 Ağustos 2021 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 
Okullarımız (Okul Öncesi- İlkokul- Ortaokul- Fen Lisesi- Anadolu Lisesi) yönetimi tarafından belirlenmiş 

olan ders kitap ve kırtasiye malzemeleri K12NET’te yayınlanacaktır. Velilerimiz için, tüm kitap ve kırtasiye 
malzemeleri çevrim içi olarak Karanfil Yayıncılık tarafından okul.galeriekin.com web sitesi üzerinden                 

24 Ağustos tarihinde satışa sunulacak ve evlerine teslim edilecektir. Okul tarafından verilecek kod numarası, 

velilerimizle daha sonra paylaşılacaktır. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak verilen ders 

kitaplarının dağıtımı, sizlerle paylaşılacak planlama dahilinde okulumuzdan yapılacaktır. 
ULAŞIM 
Ulaşımımız, (yüz yüze eğitime geçilir ise) Özgün Tur tarafından yapılacaktır. Tur yetkilileri;                                               

23 Ağustos 2021 Pazartesi gününden itibaren 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.  

Servis araçlarını kullanan öğrencilerimizin özel durumlarda günlük servis değişikliği talepleri, Covid-19 

tedbirleri sebebiyle kabul edilmeyecektir.  
YEMEK 
Yemek Hizmetimiz, Favoritat Yemek Firması ile sağlanmaya devam edecektir. 2021-2022 Eğitim ve 

Öğretim Yılı yemek ücreti 5.500 TL olup 23 Ağustos 2021 Pazartesi gününden itibaren okulumuz muhasebe 

birimine yemek kaydı yaptırılabilir.  Yemekler, öğrencilerimize MOP Atmosfer paketleme sistemi ile özel 

boxlarda sıcak olarak sunulmaktadır. 
K12NET 
Okulumuzda, Okul öncesinden Lise sona kadar, bünyesinde 19 farklı portalı barındıran öğrenci takip ve 

veli bilgilendirme sistemidir. (Öğrenci devamsızlıkları, sınav tarih ve notları, katıldığı etüdler, sağlık durumu, 

servis bilgisi, etkinlik takvimi vs.) Okullarımızla ilgili tüm bilgilendirmeler, K12NET Portalı üzerinden 

yapılmaktadır. 

K12Net Öğrenci Bilgi Sistemi’ni cep telefonunuza veya tabletinize yükleyebilirsiniz. 

SEBİT VCLOUD EĞİTİMİ 
5-6-7-8.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 çevrim içi olarak satışa sunulacaktır. 

YABANCI DİL (İNGİLİZCE-İSPANYOLCA-ALMANCA) YETİŞTİRME ÇALIŞMALARI 
5. -  9. ve ara sınıflarımıza diğer okullardan yeni kayıt olarak gelen öğrencilerimiz için (İngilizce-Almanca- 

İspanyolca) yetiştirme çalışmaları 24 Ağustos 2021 tarihinde başlayacaktır.  
Öğrencilerimizin seviye tespit sınavları 19 Ağustos 2021 Perşembe günü saat 10.00’ da yapılacaktır. 

8.  VE 12. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU 
8. ve 12.sınıf öğrencilerimizin 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı “Destekleme ve Yetiştirme Kursları”               

23 Ağustos – 04 Eylül 2021 tarihlerinde okulumuzda yapılacaktır. 20 Ağustos 2021 Cuma günü saat 10.00’ 

da öğrencilerimize seviye sınavı uygulanacaktır. Destekleme ve Yetiştirme Kursu belirtilen tarihler arasında 
hafta içi 08.30 – 16.20, Cumartesi günleri 09.00 – 13.40 saatleri arasında yapılacaktır.  

 

Sağlıklı, mutlu, başarılı ve güzel bir yıl dileriz. 

                    Saygılarımla, 
 

       Hilal ERDİNÇ 
       Genel Müdür 


