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SAYISAL  KAMPÜS
OCAK 2021 _____________

Değerli Velilerimiz,   ______________________________________________________

Sizlere ve tüm sevdiklerinize güzel bir yıl diliyoruz. 2021 yılının başta çocuklarımız olmak 
üzere herkese sağlık, huzur ve başarı getirmesini temenni ediyoruz.

 
İçinde bulunduğumuz olağanüstü şartlara okul yönetimi olarak en iyi biçimde uyum 

sağlamaya çalışıyoruz. Millî Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) aldığı kararların bizim açımızdan 
bağlayıcı olduğunu bu vesile ile bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Son olarak, Bakanlığın aldığı yarıyıl tatilinin Nisan ara tatili ile birleştirilerek üç haftaya 
çıkarılması ve 4 Ocaktan itibaren yapılması gereken telafi sınavlarının 15 Şubat ve sonrasına 
ertelenmesi kararları da yine bizim için bağlayıcı niteliktedir. İçinde bulunulan şartların 
gösterdiği değişkenliği buna bağlı olarak da MEB’in aldığı önlemleri okul yönetimi olarak 
öngörmemiz mümkün olmadığından, öğrencilerimizin özellikle derslere ve çalışmalara katılım 
konusunda hassas davranmasını özellikle rica ediyoruz. Sınavlara ve derslere katılmayan 
öğrencilerin özellikle yurtdışı başvuruları için sorun yaşayabileceklerini hatırlatmakta fayda 
görüyoruz.
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Veli - Öğretmen Görüşmeleri   ______________________________________________

• Okullarda tören, toplantı ve benzeri çalışmaların düzenlenmesi hala yasak olduğu için 
veli toplantılarımızı Google Meet üzerinden yapma kararı almış ve ilk uygulamayı ara 
tatilden önce hazırlık sınıflarımızla yapmıştık. Bu hafta da dokuzuncu sınıf veli -öğretmen 
görüşmeleri yapıldı.

• Sizlerden aldığımız geri dönüşler toplantının bu biçimiyle daha verimli olduğu; zaman 
kayıplarının önlendiği ve normale dönüldükten sonra bile uygulamanın bu haliyle sürmesi 
yönünde.

• Veli toplantılarımız önümüzdeki hafta lise 2 , bir sonraki hafta da lise 3 sınıflarıyla devam 
edecek.

• Toplantıya çeşitli nedenlerle katılamayacak velilerimizin öğretmenlerimizden ayrıca 
randevu alabileceğini hatırlatmak isteriz.

Birinci Yarıyıl Tamamlanırken   ______________________________________________

• Öğrenci ve öğretmenlerimiz 22 Ocak Cuma günü üç haftalık tatile çıkacaklar. Ancak 
bu tarih notlar anlamında birinci yarıyılın sonu değil. MEB not işlemlerinin sınavlar 
tamamlandıktan sonra yapılmasına karar verdiğinden bu tarihte yarıyıl ortalamaları 
hesaplanmayacak ve karne verilmeyecek.

Hazırlık Sınıflarımız “Tecrübe”nin Sesine Kulak Verdi   __________________________

• “Bütünsel Eğitim” ilkemizin Sosyal ve Duygusal boyutunu oluşturan etkinlikler çerçevesinde, 
Hazırlık sınıfı öğrencilerimiz, 16 Aralık 2020 Çarşamba günü Rehberlik ders saatinde 
“Tecrübe Konuşuyor” adlı bir projede, Lise 1 ve Lise 4. sınıflardan öğrencilerle bir araya 
geldiler. 
Hazırlık sınıfları, Lise 1 ve Lise 4. sınıf Rehberlik Psikolojik danışman öğretmenlerinin ve 
Hazırlık sınıfı Rehber öğretmenlerinin işbirliği ile düzenlenen bu projede, yakından ve sürekli 
destek prensibiyle hareket eden öğretmenlerimiz ve üst sınıf öğrencileri lise hayatına yeni 
başlamış öğrencilerimize okullarında yaşadıklarını aktardılar, başarılı olmanın püf noktaları 
hakkında ipuçları verdiler ve öğrencilerimizin sorularını yanıtladılar.
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Müdür Yardımcıları ve Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenlerin e-posta adresleri:

murat.balkis@sb.k12.tr
feriel.zahouani@sb.k12.tr
yasemin.cit@sb.k12.tr
gulcan.cicekyurt@sb.k12.tr
tamar.sefer@sb.k12.tr

HAZIRLIK
LİSE 1
LİSE 2
LİSE 3
LİSE 4

pelin.ozerden@sb.k12.tr 
seda.aydemir@sb.k12.tr
alin.aslan@sb.k12.tr
aslimelek.hekimogullari@sb.k12.tr
irem.inanoglu@sb.k12.tr

Yeni Yıl Konserimiz   _______________________________________________________

• Ünlü caz piyanisti Kerem Görsev ile basta Volkan Hürsever, davulda Ferit Odman’dan 
oluşan üçlünün Saint Benoît Lisesi için verdiği ve Silüet salonumuzda kaydedilen konseri 
10 Ocak 2021 Pazar gününe kadar BURADAKİ linke tıklayarak izleyebilirsiniz.
Keyifli dakikalar dileriz!

DELF Başvuruları   ________________________________________________________

• DELF sınavları başvurularının 15 Ocak Cuma gününe kadar tamamlanması gerekmektedir. 
Bu konuyla ilgili gönderilen maili dikkatle incelemenizi rica ederiz.

Lise 4 Öğrencilerimizin Fransa Başvuruları   ___________________________________

• Aralık ayı içerisinde başlanan dosya oluşturma işlemleri devam ediyor. Yüz öğrencimiz 
Fransa için başvuruda bulundu. Önümüzdeki hafta başvuru dosyaları tamamlanarak 
kapatılacak.

Galatasaray Üniversitesi (GSÜ) İç Sınav Tanıtım Toplantısı   ______________________

• 13 Ocak Çarşamba günü saat 14.30’da Galatasaray Üniversitesi ve GSÜ İç Sınavı Tanıtım 
Toplantısı yapılacaktır. Bu toplantı lise 4 öğrencileri ve velileri içindir.
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