SAYISAL KAMPÜS
OCAK 2021 _____________ Uzaktan Eğitim İletişim Bülteni - N° 22

Değerli Velilerimiz, ______________________________________________________
22 Ocak Cuma günü üç hafta sürecek yarıyıl tatiline gireceğiz. Pek çok lisede sınavlar
yapılamamış olduğu ve Millî Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) daha önce aldığı karar gereği sınavlar
tatil dönüşüne ertelendiği için aslında bu tarih akademik anlamda birinci dönemin sonu değil.
Yani öğrencilerimizin birinci yarıyıl ortalamaları tüm okullarda sınavlar tamamlandıktan sonra
kesinleşecek. Bu nedenle öğrencilerimizin gelecek hafta da düzenli bir şekilde derslere
devam etmelerini önemle rica ediyoruz. Bakanlığın dönem sonu ile ilgili resmi açıklamasının
ardından öğrencilerimize vereceğimiz ve ortalamalarına olumlu etki yapmasını istediğimiz
ikinci performans notlarıyla birlikte birinci yarıyıl not işlemleri tamamlanmış olacak.
Basında ve sosyal medya üzerinde sık sık, notlar, okulların açılış tarihleri gibi hepimizi
yakından ilgilendiren konularda sansasyonel haber başlıklarına rastlıyoruz. Mesaj grupları
aracılığıyla hızla yayılan bu tip haberler ne yazık ki çoğu kez ya gerçeği yansıtmıyor ya da
haber başlığı ile içerik tam olarak örtüşmüyor. Sizlerden ricamız, bu tip haberlerin yayılmasına
engel olmanız ve ilgili Okul İdaresi tarafından yapılacak açıklamaları beklemenizdir. Böylece
daha sağlıklı bir işleyiş sağlayabliriz.
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Okula Dönüşe Hazırız _____________________________________________________
• Tatilin sona ermesiyle birlikte 15 Şubat tarihinde yeniden öğrencilerimize ve okulumuza
kavuşacağız. Okulumuzda salgın yönetimi ile ilgili tüm önlemleri aldığımızı sizlere daha
önce de duyurmuştuk. Alınan bu önlemler sayesinde Kasım ayında yapılan sınavlar
sırasında hiçbir olumsuzluk yaşamadık.
• Okulumuzun salgın yönetimi ile ilgili aldığı önlemler Türk Standartları Enstitüsü (TSE)
tarafından da tescil edildi. Yapılan denetimler sonucu TSE okulumuza tüm hijyen
kurallarına en iyi biçimde uyulduğunu belgeleyen “Okulum Temiz” sertifikasını verdi. Bu
konuyla ilgi daha ayrıntılı bir yazıyı BURADAN okuyabilirsiniz.
• Okulumuzun bu kalite belgesini alabilmesi için gerekli çalışmaları yaparak hazırlıkları
tamamlayan okul hemşiremiz Ebru Hanım, personel şefimiz Ethem Bey ve Mali İşler
Müdürümüz Burçin Hanım’a teşekkür ediyoruz.
15 Şubat’ta gönül rahatlığıyla okulumuzda buluşacağız!

Veli Toplantıları __________________________________________________________
•

Bu yıl çevrimiçi olarak düzenlediğimiz veli toplantılarımız devam ediyor. Bu hafta, lise 2
sınıflarının toplantıları yapıldı. Önümüzdeki hafta Salı ve Perşembe günleri yapılacak lise 3
sınıfları veli görüşmeleri ile birlikte toplantılarımız sona ermiş olacak. Toplantılara katılmış
olan Hazırlık, Lise 1 ve Lise 2 velilerimizin görüşlerini BURADA bulunan anketi doldurarak
bizimle paylaşmalarını önemle rica ederiz. Görüşleriniz daha sonra yapılacak toplantılarla
ilgili bize yol gösterecektir.
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Delegelerimizle Buluştuk __________________________________________________
• 13 Ocak Çarşamba günü seviye temsilcisi öğrencilerimizle İdari kurul olarak bir araya gelip
ders işleyişleri, öğrenci davranışları ve motivasyon ile kısa vadeli beklentiler konularında
fikir alışverişinde bulunduk. Temsilci öğrencilerimiz dilek ve önerilerini dinlediğimiz
toplantımızda ağırlıklı olarak motivasyon konusundaki kaygılar dile getirildi.

Veli-Öğretmen Görüşmeleri ________________________________________________
• Öğretmenlerimizin haftalık görüşme günleri için randevu almak üzere aşağıdaki bağlantıları
kullanabilirsiniz.
• 23 Ocak-14 Şubat tarihleri arasında görüşme yapılmayacaktır.
HAZIRLIK

randevu_haz@sb.k12.tr

LİSE 1

randevu_L1@sb.k12.tr

LİSE 2

randevu_L2@sb.k12.tr

LİSE 2

randevu_L3@sb.k12.tr

LİSE 4

randevu_L4@sb.k12.tr

Müdür Yardımcıları ve Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenlerin e-posta adresleri:

HAZIRLIK
LİSE 1
LİSE 2
LİSE 3
LİSE 4

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
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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

