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Değerli Velilerimiz,  ______________________________________________________

Büyük bir heyecanla beklediğimiz yeni öğretim yılını geçtiğimiz hafta uzaktan 
öğretimle başladık. Bu durum ne okul yönetimlerinin ne de velilerin tercihi değil 
ancak toplum sağlığını ilgilendiren bir salgın sürecini yaşıyoruz ve alınan kararlara 
kurum olarak uymak durumundayız. Salgın yaşamı tehdit eden boyutlarıyla sayısız 
mağduriyete neden oluyor.  Kuşkusuz Milli Eğitim Bakanlığının uzaktan öğretim 
kararı öğrenci sağlığını korumak için alındı. Bizler, eğitimciler olarak bu zorunlu 
sürecin en verimli biçimde geçmesi için her türlü olanağı seferber etmiş durumdayız.

Mart ayından bu yana en çok karşılaştığımız sorun öğrencilerimizin derslere devamı. 
Bu konuda siz değerli velilerimizin desteğine ihtiyacımız var. Yaz sonu olması nedeniyle 
öğrencilerimizin uyku düzenlerinde bozukluk olabilir. Lise çağındaki gençleri artık 
birer yetişkin insan olarak görsek de hala büyüme çağında olduklarını, bu nedenle 
de bol ve düzenli uykuya ihtiyaçları olduğunu unutmamak gerek. Ekran başında 
derslere devamlı ve etkin bir biçimde katılabilmeleri için mutlaka güne iyi uyumuş ve 
dinlenmiş olarak başlamaları gerekiyor. Bu konuda en büyük destekçimiz sizlersiniz.
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Bakanlık Kararı  ___________________________________________________________

• Milli Eğitim Bakanımızın yaptığı açıklama sonucu 12 Ekim’e kadar uzaktan öğretimle 
devam edeceğimiz belli oldu. Motivasyonumuzu kaybetmeden önümüzdeki 4 hafta daha 
çalışmalarımızı mevcut yöntemle devam ettireceğiz. 18 Eylül’de telafi programı sona 
erecek. 21 Eylül’den başlayarak yeni ders yılı programlarının işlenmesine geçilecektir.

Ücretsiz Ders Kitapları   ____________________________________________________

• Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen ücretsiz ders kitapları okulumuza ulaştı. Sizlere 
en kısa zamanda duyuracağımız bir planlama çerçevesinde Lise 4 sınıfları öncelikli 
olmak üzere  ders kitaplarının dağıtımını sağlayacağız. Pandemi kuralları gereği 
okulda yığılma olmaması açısından dağıtım için duyurulacak planlamaya uyulmasını 
ve kitapları almak için okula yalnızca bir kişinin gelmesini önemle rica ediyoruz.

Rehberlik Servisimizden  ___________________________________________________

• Yurtdışı başvuruları Lise 4 öğrencilerimizin ve velilerimizin en çok merak ettiği 
konuların başında geliyor. Lise 4 sınıfları Psikolojik Danışmanı ve Rehber Öğretmeni 
İrem Hanım 23 Eylül Çarşamba günü çok faydalı olacağını düşündüğümüz bir toplantı 
düzenleyerek çeşitli ülkelere başvuru için yapılması gerekenleri anlatacak. Google 
Meet üzerinden yapılacak toplantıya ait link sizlere önümüzdeki günlerde ulaştırılacak.

• Hazırlık Sınıfları Psikolojik Danışmanı ve Rehber Öğretmeni Pelin Hanım yeni 
öğrencilerimizle bireysel görüşmeleri sürdürüyor. Pelin Hanım ile görüşmek isteyen 
velilerimiz pelin.ozerden@sb.k12.tr adresine mail atarak randevu alabilirler.
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Hazırlık ve Lise 1 Sınıfları Veli Toplantısı  ______________________________________ 

• Her iki seviyede de  iki grup halinde geçtiğimiz Salı ve Çarşamba günleri yapılan toplantıda 
velilerimize okulumuz ve genel işleyişle ilgili bilgiler verildi. Müdür Yardımcılarımızın 
yönetiminde Google Meet üzerinden yapılan toplantıda Zümre başkanlarımız ders 
içerikleriyle ilgili bilgiler paylaştı. Ayrıca her sınıfa ders giren öğretmen kadrosu da tanıtıldı. 
Hazırlık Sınıfları için yapılan toplantı ile ilgili ayrıntıya BURAYA tıklayarak ulaşabilirsiniz.
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Okul Müdürü ve Türk Müdür Başyardımcısı’nın Hazırlık Sınıflarını Ziyareti  _________

• M. Gentric ve Serhat Bey okulumuza yeni başlayan öğrencilerimiz tanımak ve 
onlara “hoş geldiniz” demek için sanal sınıfları ziyaret etti. Öğrencilerimizin, 
zorlayıcı şartlara rağmen. büyük bir motivasyon ve mutlulukla derslere katıldığı 
gözlemlendi. Okulun açılmasından bu yana geçen kısa zamana karşın öğrenme 
düzeyinin neredeyse yüz yüze öğretimle aynı olması sevindirici. Hazırlık 
öğrencilerimiz, dil öğrenmenin ilk aşamalarından biri olan “kendini tanıtma” 
becerisini mükemmel bir biçimde kazanmış olan öğrencilerimizi yürekten kutluyoruz. 
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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
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