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    ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 
 
                                                                                            

15.01.2016 
Sayı  :  310/05 
Konu  :  Karne haftası planlaması 
 

Değerli Velimiz, 

 

2015-2016 eğitim öğretim yılının I. dönemini tamamlayıp,  22.01.2016 Cuma günü öğrencilerimize 
karnelerini dağıtarak I. Yarıyıl ara tatiline gireceğiz.  
 

II. dönem eğitim öğretim yılı 08.02.2016 tarihinde başlayacaktır.  Okulumuzun son haftaya ait işleyişi ve 
karne günü akış programı aşağıda belirtilmiştir. 
 

Bu süre içinde öğrencilerimizin, tatillerini sağlıklı, dinlenmiş ve verimli olarak geçirmelerini dilerim. 

 

Saygılarımla, 

 

 
Gürkan PİŞKİN 
Ortaokul - Lise Müdürü 
 

 

 
 

1- 18 - 22 Ocak haftası; öğretmenlerimizin yoğunluğu nedeniyle veli-öğretmen bireysel görüşme (yüz 

yüze/telefon)  randevuları kabul edilmeyecektir. 

2- 18 - 22 Ocak haftası; okul sonrası yapılan tüm etüt - takım çalışmaları ile AKA çalışmaları 

yapılmayacaktır. 

3- 22 Ocak 2016 Cuma günü, tüm öğrencilerimiz okula serbest kıyafet ile geleceklerdir. 

4- 22 Ocak 2016 Cuma günü, karneler sınıf şube öğretmenleri tarafından 10:40 -11:00  saatleri 

arasında dağıtılacak, Bayrak törenimiz 11:00 de yapıldıktan sonra öğrencilerimiz okul servisleri ile  

saat 11.10 itibariyle hareket edecektir. 

5- Karnelerini erken almak isteyen velilerimiz için, geçerli ve gerekçeli (hastalık, vefat vb) nedenler 

dışında ilgili müdür yardımcılarının izni olmadıkça karne teslimi yapılmayacaktır.  

6- Sömestr ödevleri tüm sınıflar düzeyinde çıktı olarak öğrencilere dağıtılacak ayrıca OBS’ ye 

yüklenecektir. Okula gelemeyen öğrencilerimizin karne ve tatil ödevleri bir başka kişiye 

verilmeyecek, sadece müdür yardımcılarından teslim alınabilecektir. 

7- 23 Ocak 2016 Cumartesi günü itibariyle, Akademik Gelişim Raporu (AGR) adı altında kişilik gelişim 

programı (KGP)- yetenek gelişim programı (YGP) ve öğrencilerimizin ders başarılarını içeren 

değerlendirme raporuna OBS’ den erişebilirsiniz. Sorularınız için Ölçme Değerlendirme Birimi 

olcme@anabilim.k12.tr  ile iletişime geçmenizi önemle rica ederiz. 

8- Karne günü (22 Ocak 2016 Cuma) 7,8. sınıflar TEOG – 11,12. sınıflarımız için LYS/YGS kursları 

yapılmayacaktır.  

9- 8. sınıf ve 12. sınıf öğrencilerimiz için 23 Ocak Cumartesi itibariyle ‘TEOG/ LYS-YGS Sömestr Kampı 

programı’ başlanacaktır. 23-27 Ocak tarihleri arasında, 5 gün boyunca (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, 

Salı, Çarşamba) 09:00 – 15:20 saatleri arasında yapılacaktır.  
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