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Değerl� Vel�ler�m�z,  

 2017-2018 Eğ�t�m Öğret�m yılına başlarken her alanda yaşam deney�mler� kazanacak olan öğrenc�ler�m�ze, 

destekley�c�, yüreklend�r�c� yaklaşımlarıyla öğrenmey� sevd�ren öğretmenler�m�ze, bu süreçte b�ze destek olan vel�ler�m�ze 

ve okulumuzun haberleşme s�stemler�nden, tem�zl�ğ�nden, donanımından düzen�nden güvenl�ğ�nden sorumlu b�rçok 

yükü üzer�ne almış görünmez kahramanlarına sağlıkla ve başarıyla geçecek güzel b�r yıl d�l�yoruz. 

 Uzun b�r tat�l�n ardından y�ne yen� b�r başlangıç bekl�yor öğrenc�ler�m�z�. Her sene olduğu g�b� farklılaşan 

dersler�, sorumlulukları ve beklent�ler� de beraber�nde get�r�yor bu başlangıç. B�z bu başlangıcın daha da �y� b�r öğret�m yılı 

�ç�n şans olduğuna �nanıyoruz. 

 Amacımız,  değerler� �le büyüyen her öğrenc�m�z�n gel�ş�m�ne uygun öğrenme fırsatları yaratmak ve 

öğrend�kler�n� günlük yaşamına yansıtmalarını sağlamaktır. Davranış b�ç�mler�nden, sorumluluğa, araştırma 

becer�ler�nden düşünme becer�ler�ne, doğruluktan güvene kadar b�rçok b�lg�, becer� ve tutumla donanmış olan  

öğrenc�ler�m�zde en büyük çaba-mız, gelecekte farklılık yaratacak onlara gerekecek özell�kler�n temeller�n� �lköğret�m 

yaşamlarında atab�lmekt�r.

 Söyleş�ler, gez�ler, sunumlar, projeler, yarışmalar, konserler, serg�ler, sosyal sorumluluklar planlayacağız. B�z 

yet�şk�nler�n en öneml� görev� çocuklarımıza kend� yetenekler�n� keşfedecek ortamlar sağlamaktır. Öğrenerek 

bağımsızlaşmaya, düşünerek  en �y� seçenekler� bulmaya ve kend�ne güvenerek tüm yen�l�kler� kucaklamaya duyduğumuz 

�nançla çocuklarımızı geleceğe taşıyacağız.

 Sevg� ve Saygılarımızla

OKULDAKi iLK 

                GÜNLERiMiZ

 31 Ağustos tarihinden itibaren birinci 

sınıf öğrencilerimizi yeni eğitim öğretim 

yılına hazırlamak amacı ile oryantasyon 

çalışmaları yaptık. Öğretmenlere, okula, 

sınıara alışmak amacıyla yaptığımız 

oryantasyon eğitimi, hem eğlenerek hem de 

öğrenerek okula uyum sağlama fırsatı verdi.  



VELİLERİMİZE HATIRLATMALAR
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
  Değerl� Vel�ler�m�z, 2017-2018 Eğ�t�m öğret�m 
yılının sağlık başarı ve huzurla geçmes�n� d�l�yor ve 
okulumuzun daha güvenl� olab�lmes� �ç�n d�kkate aldığımız 
uygulamalarımızı s�zlere hatırlatmak �st�yoruz. 
  *Çocuklarınızı sabah okula get�r�rken ve okul çıkışında 
alırken bahçem�zde veya Öğrenc� İşler�nde bekleyeb�l�rs�n�z. 
    *Okul tarafından hazırlanmasını �sted�ğ�n�z belgeler olursa 
(öğrenc� belges� g�b�) b�r gün önceden bölüm sekreterl�kler�ne 
telefonla b�lg� vermen�z�,
   *Öğrenc�m�z okula geç kaldığında, �lk ders öğretmen� bölüm 
sekreterl�kler�ne b�lg� verecekt�r. Öğrenc�ler�m�z geç kağıdı 
almayacaklardır. Gün �ç�nde �z�n almanız gereken 
durumlarda sınıf öğretmen� ve bölüm sekreterl�kler�n� 
b�lg�lend�rmen�z gerekmekted�r. İz�nl� olarak okuldan ayrılış 
zamanı teneffüs ya da öğle arasıdır. Ders sırasında ders 
akışını bozmamak �ç�n çıkış yapılmayacaktır. 
  *Çocuğunu okuldan alan vel�ler�m�z�n serv�s sorumlusu Syn. 
Seval Özcömert'� arayarak o gün �ç�n serv�s kullanmayacağını 
bel�rtmeler� gerekmekted�r. Rapor ya da doldurmanızı 
bekled�ğ�m�z belgeler� çocuğunuzun çantasında göndere-
b�l�rs�n�z
 Okul kurallarımızın uygulanması �ç�n vereceğ�n�z 
destek ve anlayışınız �ç�n teşekkür ed�yoruz. 

OKUL SAATLERİ 
 2017-2018 Eğ�t�m-Öğret�m Yılında İlkokulumuz 
�ç�n ders saat� sabah 08:40'da başlayıp akşam 16:15'te sona 
erecekt�r. Öğrenc�ler�m�z�n bu saatlere uyab�lmes� �ç�n s�z 
vel�ler�m�z�n göstereceğ� hassas�yet �ç�n ş�md�den teşekkür 
eder�z. 

İŞGÜNÜ TAKVİMİ 
 2017-2018 Eğ�t�m-Öğret�m yıllı �ş günü takv�m�m�ze 
web s�tem�z üzer�nden ulaşab�l�rs�n�z. 

 20 Eylül 2017 Çarşamba günü, 18.00-19.00 
saatler� arasında Sayın Uzm. Dr. Özlem UZUN tarafından 
okulumuz konferans salonunda yapılan; okul kaygısı, 
a�len�n tutumu, okul dönem�nde teknoloj�n�n kullanımı ve 
o k u l - a � l e  � ş b � r l � ğ �  k o n u l a r ı n ı n  e l e  a l ı n a c a ğ ı                                       
“  Yaşasın Okullar Açıldı.” adlı sem�ner�m�z� 
gerçekleşt�rd�k. Çok key�fl� ve öğret�c� geçen sem�ner�m�ze 
katılan tüm vel�ler�m�ze teşekkür eder�z. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 
  Okulumuz santralinden sizler için önemli olduğunu 
düşündüğümüz aşağıdaki dahili numaraları tuşlayarak 
ulaşabilirsiniz. 
 
Okul Öncesi ve İlkokul Sekreteri  -  473 25 34-35 
 Muhasebe Birimi – 117-124 
 Servis ve Kıyafet Birimi – 118

Değerl� vel�ler�m�z;
 Okuyan, gel�şmeye ve değ�şmeye açık 
olan, yen�l�kler� tak�p eden, değer yargılarımızı 
b�len, çevreye ve topluma duyarlı  olan, 
farkındalığını fark eden, kısacası kend�n� 
gerçekleşt�rm�ş b�reyler, çocuklar yet�şt�rmek 
b�z�m en temel görev�m�zd�r.
 Tat�l�m�z b�tt� ve okula dönüşümüz 
başladı. B�z kocaman b�r a�ley�z. Bu a�lem�ze yen� 
katılan vel�ler�m�ze ve çocuklarımıza Hoş 
geld�n�z d�yor; b�z�mle bu süreçte devam eden 
vel�ler�m�ze ve çocuklarımıza Merhaba d�yoruz.  
Yen� eğ�t�m-öğret�m yılımızın sağlık, mutluluk ve 
başarı �le sürmes�n� d�l�yoruz. 
 Rehberl�k Serv�s� olarak; aramıza yen� 
katılan çocuklarımız ve vel�ler�m�ze oryantasyon 
çalışmalarımızı gerçekleşt�r�yoruz. B�ld�ğ�n�z 
üzere okula uyum ve çevreye uyum çocuk �ç�n çok 
öneml� b�r süreçt�r. B�z bu süreçte değerl� 
öğretmenler�m�z�n desteğ� �le b�r ek�p olarak 
çocuklarımızın yaşam alanını güven duyacakları 
hale get�r�yoruz.
 En büyük ortak paydamız çocukları-
mızdır. Okul, a�le ve çocuk �l�şk�s� b�z�m �ç�n çok 
öneml�d�r. Çocuklarımızın sağlığı, mutluluğu ve 
başarısı �ç�n çalışıyorsak hep�m�z aynı paydada 
buluşuyoruz demekt�r.
 PDR s�stem�m�z;  öğrenc�,  vel�  ve 
öğretmenler�m�ze uzman destek sunarak 
akadem�k, sosyal ve duygusal süreçler�n sağlıklı 
b�r şek�lde sürdürülmes�n� hede�emektey�z. Bu 
süreçte b�z eğ�t�mc�ler s�zler�n yanınızdayız. 
Sağlıklı ve mutlu b�r yıl d�ler�z.
  

 İlkokul Rehberl�k Serv�s�

REHBERLİK

VELİ SEMİNERİMİZ



Değerl� vel�ler�m�z, 

 Eğ�t�m- Öğret�m yılı süres�nce öğrenc�ler�m�z�n 
ulaşımından sorumlu olan serv�s görevl�ler�m�z�n, �şler�n� 
daha güvenl� yürütmeler� ve eğ�t�m�n aksamaması �ç�n 
öneml� b�rkaç konuyu s�zlerle paylaşmak �st�yoruz.
1- Serv�s araçları sabahları öğrenc� alırken en fazla �k� 
dak�ka bekleme yapab�lecekt�r. 
2- Öğrenc�ler�m�z�n adres�ne bağlı olarak planlanan 
güzergah dışında başka b�r serv�s �le ulaşımına �z�n 
ver�lemeyecekt�r. 
3- Serv�s şoförler�m�z� öğrenc�ler�m�z�n ulaşımını 
yaptıkları sırada telefonla ararsanız sadece serv�s �ç� 
görevl� �le görüşeb�l�rs�n�z. Araç kullanırken telefonla 
konuşmak trafik �hlal� olarak değerlend�r�lmekted�r.
4- Serv�scell uygulaması öğrenc�m�z�n sabah hazır olması 
gereken zaman aralığını otomat�k olarak b�ld�rmekted�r. 
Lütfen bu zaman aralığı b�tmeden hazır olunmasına özen 
göster�n�z. 
5- Serv�s görevl�ler� gün boyu trafikte öğrenc�ler�m�z�n 
güvenl� olarak ulaşımından sorumludur. Yaşanan sorunlar 
ne kadar zorlayıcı olursa olsun çocuklarımızın güvenl�ğ� ve 
huzuru �ç�n �let�ş�m b�ç�m�n�ze d�kkat etmen�z� r�ca 
ed�yoruz. 

           Özel Güney Gel�ş�m Okulları

Desteğ�n�z �ç�n teşekkürler. 

SERVİS KULLANAN VELİLERİMİZ
 İÇİN ÖNEMLİ HATIRLATMA 

BİTİRİRKEN …...........................................

*S�zlerden b�ze güvenmen�z�, 
*En doğru b�lg�y� b�zden almanızı, 
*Okulumuzun zaman ç�zelges�ne uymanızı, 
* S � z e  � l e t t � ğ � m � z  t ü m  m e s a j l a r ı  v e 
bülten�m�z� mutlaka okumanızı, 
* Ders saatler� �ç�nde ac�l durumlar dışında 
�z�n �stememen�z�, 
* Ders saatler� �ç�nde ac�l durumlar dışında, 
o k u l  k o r � d o r l a r ı n d a  k e s � n l � k l e 
dolaşmamanızı, öğretmenler�n�z� meşgul 
etmemen�z�, 
* Okuldan belge taleb�nde bulunacaksınız, 
b�r gün önceden bağlı bulunduğunuz okul 
sekreterl�ğ�ne b�lg� vermen�z�, 
* S�zler �ç�n düzenleyeceğ�m�z tüm toplantı 
ve etk�nl�kler�m�ze anne ve baba olarak 
b�rl�kte katılmaya özen göstermen�z�, 
*Çocuğunuzun okul kurallarına uyması 
gerekt�ğ�  konusunda b�zlere destek 
vermen�z�, 
*Ev adres� ve telefon değ�ş�kl�kler�n�zde b�z� 
b�lg�lend�rmen�z�, 
*Çocuğunuzun sağlık durumu hakkında, 
ayrıca herhang� b�r sağlık problem� 
ya ş a d ı ğ ı n d a  b � z l e r �  d e t ay l ı  o l a ra k 
b�lg�lend�rmen�z�, 
*Çocuğunuzun okul ün�formasını düzgün 
taşımasına özen göstermen�z�, 
*Serv�s h�zmet� �le �lg�l� yaşadığınız 
problemlerde öncel�kle serv�s sorumlusu 
Sayın Seval Özcömert'e ulaşmanızı r�ca 
ed�yoruz. 

Sevg� ve Saygılarımızla.

YENİ ÖĞRETİM YILINA BAŞLARKEN 
 Güzel ve sağlıklı geçt�ğ�n� umduğumuz uzun 

b�r tat�l�n ardından 2017-2018 Eğ�t�m Öğret�m 

Yılımıza yen�l�klerle başlıyoruz. Tüm öğrenc�ler�m�ze, 

öğretmenler�m�ze ve s�z sayın vel�ler�m�ze sağlıklı, 

başarılı, mutlu ve barış dolu b�r yıl d�l�yoruz.

HAFTA İÇİ ANTREMANLARIMIZ 
BAŞLAMIŞTIR..
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