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Törenler, 
etkinlikler

Pandemi a'dan z'ye 
t ü m h a y a t ı m ı z ı 

etkiledi ve bu etkiler uzun 
süre devam edeceğe benziyor. 
K e n d i s a ğ l ı ğ ı m ı z v e 
sevdiklerimizin sağ l ığ ını 
koruyabilmek adına pek çok 
konuda fedakarlık yapmak ve  
eskisinden daha dikkatli 
davranmak zorundayız.  

Konuyla ilgili olarak, 
M i l l i E ğ i t i m B a k a n l ı ğ ı 
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 
12 Mart tarihinde tüm okul 
müdürlüklerine gönderdiği bir 
yazıyla okullarda yapılacak 
toplantı, çalıştay, sempozyum, 
konferans, forum, ödül töreni, 
spor müsabakası, yarışma gibi 
her türlü etkinliği iptal etmişti.  

Hâlâ yürürlükte olan bu 
karara ek olarak Hükümet 
okulların Eylül ayına kadar 
kapalı kalmasına karar verdi. 
Toplum sağlığı açısından çok 
önemli olan bu kararların 
elbette bizi üzen bazı sonuçları 
da oldu.  

Bu yıl liseyi bitiren 2020 
mezunlarımız için, bu kararlar 
yürürlükte olduğu süre boyunca, 
ya da Bakanlık veya Hükümet 
farklı bir karar verinceye dek 
okulumuzun bahçesinde bir 
mezuniyet töreni düzenlememiz 
ne maalesef pek de mümkün 
görünmüyor. Bu durum Okul 
Yönetimi olarak bizi derinden 
üzdü. Şartların olumlu anlamda 
değişmesi durumunda 2020 
mezunlarımızı güzel bir törenle 
okulumuzdan uğurlamak en 
büyük arzumuzdur.   

 Okul Yönetimi 
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Aklınızda olsun…
 #EvdeSBberaberiz webinar serimizde 3 Haziran Çarşamba 

akşamı bahçeşehir Üniversitesi öğretim görevlilerinden karyopraktik uzmanı 
Mehmet Toprak'ı konuk edeceğiz. Sinir sistemini düzenlemek amacıyla omurga, 
kemik ve kaslara müdahale etme yöntemi karyopraktik, bilgisayar başında uzun 
süreler geçirdiğimiz bu dönemde hepimiz açısından ilgi çekici bir konu.  

 Pandemi nedeniyle okul binalarının kapalı olması sonucu bu yıl okul 
tanıtımlarımızı Google Meet üzerinden gerçekleştiriyoruz. Tanıtımlara katılmak  
için web sitemiz üzerinden kayıt yaptırılması gerekiyor. Kayıt linkine buradan 
ulaşabilirsiniz. 

 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı ile ilgili kayıt belgelerini e-posta yoluyla 
okula ulaştırmayı unutmayınız. 

 Uzaktan öğretim uygulamamız 19 Haziran'a kadar devam edecektir. 
Öğretmenlerimiz seviyelere ait müfredatı bu tarihe kadar tamamlama konusunda 
gerekli planlamaları yapmıştır. Öğrencilerimizin, özellikle üniversite giriş sınavları 
açısından konu eksiklerinin kalmaması için ders yılı sonuna kadar dersleri takip 
etmeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatırız. 

Çarşamba ve cuma günleri dersler
Normalleşme süreci çerçevesinde 18 yaş altı bireylere getirilen sınırlı sokağa çıkma 

izninin 1 Haziran'dan itibaren Çarşamba ve Cuma günleri 14.00 - 20.00 saatleri arasında 
uygulanmasına karar verildi. Bu nedenle, sınırlama devam ettiği sürece çarşamba ve cuma 
günleri derslerimiz 13.15'te sona erecektir.  

Ne yesek, nasıl beslensek?
#EvdeSBberaberiz webinar serimizde 27 Mayıs Çarşamba akşamı Özyeğin 

Üniversitesi Öğretim Görevlileri Dr. Aslı ZULUĞ, Dr. Gizem KÖSE ve Dr. Celale KIRKIN 
"Evde Ne Yesek, Nasıl Yesek?" konulu bir söyleşiyle bizlerle beraber oldu. 
Konuşmacılarımız sağlıklı beslenme, gıda güvenliği gibi hepimizi yakından ilgilendiren 
konulara değindiler. İzleyemeyenler için bu webinarı yakında web sitemiz üzerinde 
paylaşacağız.

İstanbul Maratonu
Beden Eğitimi Öğretmenlerimiz, iki yıldır spor ve sosyal sorumluluğu bir araya 

getiren önemli bir etkinliği lise 2 öğrencilerimize tanıttı. İki yıldır İstanbul Maratonu 10 ve 
15k kategorisinde koşup KAÇUV (Kanserli Çocuklara Umut Vakfı) için farkındalık yaratıp 
bağış toplamaya çalışan kurumsal koşu takımımıza yeni gönüllüler katmak amacıyla yapılan 
sunuma geçen yılki koşu takımında yer alan lise 3 öğrencilerimizde katıldı. 

Bu yıl 8 Kasım Pazar günü koşulacak 42. İstanbul Maratonu'nda okulumuzun 
kurumsal koşu takımında yer almak isteyen öğrenci ve velilerimizin öncelikle koşu için kayıt 
yaptırmaları gerekiyor. 

Geçtiğimiz yıl, öğrenci, öğretmen ve velilerimizden oluşan 37 kişilik kurumsal koşu 
takımızı KAÇUV için 73 bin TL bağış toplanmasını sağlamıştı.  
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