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    ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 
                                                                                            

Sayı   : 100/ 80             30.05.2017 
Konu      : Karne haftası planlaması 
 
Değerli Velimiz, 

2016-2017 eğitim ve öğretim yılının 2. dönemini tamamlayıp, 09.06.2017 Cuma günü öğrencilerimize 
karnelerini dağıtarak yaz tatili dönemine gireceğiz. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı 11.09.2017 tarihinde 
başlayacaktır. 7 ve 8. Sınıf olacak öğrencilerimiz 21.08.2017 tarihi itibariyle TEOG yaz kampı çalışmalarına 
katılacaklardır. Okulumuzun son haftaya ait işleyişi ve karne günü akış programı aşağıda belirtilmiştir. 
 
Yeni eğitim yılına ait servis, ihtiyaç listeleri, toplantılar gibi işleyişe dair bilgilendirmenin yer aldığı  “Veli 
Bilgilendirme Kitapçığı” e-posta adreslerinize gönderilecektir. Bilgilendirme kitapçığına OBS ve internet 
sitemizde duyurular bölümünden de ulaşılabileceksiniz. 
 

Öğrencilerimizin tatillerini sağlıklı, dinlenmiş ve verimli olarak geçirmelerini dilerim. 

 

 

 

Okul Müdürü  

Tuba Aksoy Pehlivan 

 
 

 

Ana Sınıfı, İlkokul ve Ortaokul  
 
1- Veli görüşmeleri 05 Haziran 2017 tarihinde sona erecektir. 
2- 29 Mayıs haftası etüt çalışmaları ve okul sonrası çalışmalar yapılmayacaktır. (Matematik takımı, dans 

çalışması, İngilizce etüt çalışması vb.) 
3- 02 Haziran 2017 tarihinde ilkokul 1-4 kademe öğrencileri adına AKA çalışmaları yapılmayacaktır.  
4- 09.06.2017 Cuma günü tüm öğrencilerimiz okula serbest kıyafet ile gelebileceklerdir. 
5- Karneler, sınıf öğretmenleri tarafından 4.ders saatinde (saat 10.30-11.10) dağıtılacaktır. Bayrak töreni 

okulumuzun bahçesinde 11.20’ de yapılacak ve servisler 11.40’ da hareket edeceklerdir. 
6- Öğrenciler karnelerini aldıktan sonra öğretmenleri ile birlikte bahçeye ineceklerdir.  Bayrak töreninden 

sonra fotoğraf çektirmek isteyen velilerimiz bahçede öğretmenleri ile birlikte fotoğraf 
çektirebileceklerdir. 

7- Tatil ödevleri karne dosyaları ile birlikte dağıtılacak ve OBS’ ye yüklenecektir. 
8- Karne günü okula gelmeyen öğrencilerin karne ve tatil ödevlerini velilerimiz ilgili Müdür Yardımcılarından 

alabileceklerdir. 
9- 09.06.2017 tarihinden itibaren öğrencimizin Akademik Gelişim Raporu OBS ’ye yüklenecektir.             

Sorularınız için Ölçme Değerlendirme Birimi ile iletişime geçmeniz önemle rica olunur. 

(olcme@anabilim.k12.tr) 

10- Öğrenci dolaplarındaki eşyaların en geç 09.06.2017 tarihinde boşaltılması gerekmektedir. Zamanında 

alınmayan öğrenci eşyaları 10 gün süre ile idari işler birimin tarafından muhafaza edilecektir. Bu süre 

zarfında alınmayan eşyalar için okul yönetimi sorumluluk kabul etmeyecektir. 
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