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12. SINIF VELİLERİMİZİN DİKKATİNE
Değerli velilerimiz,
12. sınıf öğrencilerinin öğle saatlerinde (40 dk.) kampüs içerisinde
yemek yiyebilmeleri için 2 doz aşı olduklarına dair kartların okul
hemşiresine acilen gönderilmesi rica ederiz.
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• Tüm okul çalışanlarımız covid-19 aşısı olmuşlardır.
• Tüm öğretmenlerimize seminer haftasında ‘’Covid-19 Salgınında
Okullarda Alınması gereken Önlemler Rehberi ‘’ inde yer alan konular
aktarılmıştır.
• Okul hemşiremiz Güley Ülger tarafından öğrencilerimize ilk gün,
covid-19 pandemi süreci, önlemler, korunma, maske kullanımı, el
hijyeni ve mesafenin önemi konularında eğitim verilmiştir.
• Sağlık ve izolasyon odalarımızda her çeşit kişisel koruyucu donanım
(KKD) mevcuttur.

YÜZ YÜZE EĞİTİM SÜRECİ

• Öğrencilerimiz, okula maske takılmış ve güvenlik girişindeki hijyen

noktasında el dezenfektanı kullandıktan sonra mesafe kontrollü
sağlanarak okula alınmaktadırlar.
• Okul içerisinde, ortak kullanım alanlarında sınıflarda ve okul
bahçesinde maske takılması zorunludur. Nemlenmesi, kirlenmesi ve
yırtılması durumunda maske değiştirilmektedir.
• Maskeler, idari ofisler, öğretmen odaları, sınıflar, kütüphane,
laboratuvar ve güvenlik girişleri gibi okulumuzun çeşitli yerlerinde
öğrenci ve öğretmenlerimizin kolayca ulaşabileceği yerlerde yeteri
kadar bulunmaktadır.
• Okulumuzda tüm çalışanlarımız maskeli görev yapmakta olup sık sık
değiştirmeleri tavsiye edilmektedir.
• Öğrencilerin dezenfektana kolay erişimi için okul giriş kapıları,
yemekhane, güvenlik girişi, koridor, lavabo ve kütüphaneye hijyen
noktası aparatı (dezenfektan) konmuştur.
• Okul idaresi, nöbetçi öğretmen ve okul hemşiresi, teneffüs
saatlerinde, yemek esnasında ve okul giriş çıkışlarında mesafe, maske
ve havalandırma kontrolleri yapmaktadır.
• Tüm sınıflarımızda, okul bahçesinde ve yemekhanede masa,
sandalye ve sıralarımız mesafe korunarak yerleştirilmiştir.
• Sınıflarımız ön masaları, idari ofisler, kütüphane masaları ve
öğretmen masaları seperatörlerle (ayıraç) izole edilmiştir.
• Tüm sınıflarımıza, idari ofislere, koridorlara, lavabolara, okul
bahçesine ve öğretmen odalarına pedallı maske atık kutuları
konmuştur. Bu kutular günlük temizlik elemanlarımız tarafından
boşaltılmaktadır.
• Okulumuz tüm ortak kullanım alanlarına, sınıflara, laboratuvarlara,
öğretmen odalarına, idari ofislere, lavabolara, yemekhane ve giriş
kapılarına MEB ve Sağlık Bakanlığının hazırlamış olduğu covid-19
bilgilendirme afişleri asılmıştır.
• Yemekhanedeki yoğunluğu önlemek amacıyla sınıfların yemek
saatleri farklı zamanlara göre ayarlanmış olup, açık hava dahil olmak
üzere yemek masalarımız, mesafe düzenine göre düzenlenmiştir.
• Yemekhanenin kullanımı, idari yönetim ve nöbetçi öğretmen
nezaretinde kontrol edilerek yapılmaktadır.
• Okul velilerimiz dahil olmak üzere hiçbir ziyaretçi okulumuza
alınmamaktadır.
• Sınıflarda eğitim sırasında doğal havalandırma için kapı pencere açık
tutulmaktadır.
• Teneffüslerde sınıflar boş olarak 10 dakika havalandırılmaktadır.
• Derslerimiz 40 dakikaya göre düzenlenmiştir.
• Okulumuzda temizlik rutin olarak sık sık yapılmaktadır.

BİLGİ KURAMI SERGİMİZ / TOK EXHIBITION

12. Sınıf DP öğrencilerimiz Bilgi Kuramı sergilerini 11. sınıf DP
öğrencilerine ve öğretmenlere sundular. Öğrencilerimizin Bilgi Kuramı
soruları ile iligli düşünme ve bilgi ile ilgili dönüşümlü düşünme fırsatları
oldu. Teşekkürler!
Grade 12 DP students presented their TOK Exhibitions to grade 11 DP
students and teachers. Students had the chance to think about big
TOK questions and reflect on knowledge together. Thanks everyone!

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KULÜP
SEÇİMLERİMİZ

9 Eylül Çarşamba günü ilk kulüp saatimizde okul bahçesinde
birbirinden renkli 38 okul kulübümüzün tanıtımı öğrencilerimizle birlikte
çok keyfli tamamlandı. Kulüp öğrencilerimize ve öğretmenlerimize
başarılar diliyoruz

SPOR HAYATTIR...

Sporda daima doğru vücut pozisyonunu koruyabilmeli ve bacaklarınızı
ani bir şekilde hareket ettirebilmelisiniz. Çabukluğu çalışmanın en iyi
yollarından biri çabukluk merdivenleri kullanmaktır. Çabukluk
merdivenleri ayaklarınızı çabuk bir şekilde hareket ettirmeye ve
koordineli olmaya zorlar. Aynı zamanda dinamik dengenizi geliştirir.

TİYATRO KULÜBÜ

Tiyatro sevdalısı öğrencilerimiz, yeni öğretim yılında yürütülecek sosyal
etkinlikler kapsamında yer alan Türkçe Tiyatro Kulübü'nde buluştular
ve tanışma etkinliklerini gerçekleştirdiler. 12. Sınıf öğrencimiz Işık
Kazancıoğlu liderliğinde çalışmalarını sürdürecek olan öğrencilerimize
şimdiden keyifli çalışmalar diliyoruz. Sahnede buluşmak dileğiyle...

BİLKENT MAKER KULÜBÜ AÇILDI ...

Kendin Yap!
HAYAL ET – TASARLA VE PAYLAŞ
Yap, başarısız ol ve tekrar yap …
Mucitler için bir kulüp düşünün, yaratıcı olabileceğiniz, fikirlerinizle
deneyler yapabileceğiniz ve benzer ilgi alanlarına sahip diğer
öğrencilerle birlikte olacağınız bir yer. Orijinal, en son teknolojileri nasıl
kullanacağınızı öğrenebilmeye hazır olun. Giyilebilir teknoloji, ürün
tasarımı ve mühendislik gibi temaları keşfedin. Yaratıcı projeniz
üzerinde çalışabilir ya da ekip projelerine katılabilirsiniz, bunlar
planladığımız şeylerden sadece birkaçı.
DO IT YOURSELF
IMAGINE – DESIGN AND SHARE
Do it, fail and do it again...
Think of it as a club for inventors, a place where you can get creative,
experiment with ideas and hang out with other student with similar
interests. You can learn how to use cool, cutting-edge technologies.
Explore themes such as wearable tech, product design and
engineering. You can work on your own creative project or join in with
team projects, are just some of the things we have planned.

İLKOKUL VE ORTAOKUL BÜLTENLERİMİZ

İlkokul bültenimiz için tıklayınız.
Ortaokul bültenimiz için tıklayınız.
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