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12. SINIF VELİLERİMİZİN DİKKATİNE

Değerl� vel�ler�m�z, 

12. sınıf öğrenc�ler�n�n öğle saatler�nde (40 dk.) kampüs �çer�s�nde
yemek y�yeb�lmeler� �ç�n 2 doz aşı olduklarına da�r kartların okul
hemş�res�ne ac�len gönder�lmes� r�ca eder�z.

İDV ÖZEL BİLKENT LİSESİ OKULUMUZDA
COVID-19 ÖNLEMLERİ VE UYGULAMALARI

• Tüm okul çalışanlarımız cov�d-19 aşısı olmuşlardır. 
• Tüm öğretmenler�m�ze sem�ner haftasında ‘’Cov�d-19 Salgınında
Okullarda Alınması gereken Önlemler Rehber� ‘’ �nde  yer alan  konular
aktarılmıştır. 
• Okul hemş�rem�z Güley  Ülger tarafından öğrenc�ler�m�ze �lk gün,
cov�d-19  pandem� sürec�, önlemler, korunma, maske kullanımı, el
h�jyen� ve mesafen�n önem� konularında eğ�t�m ver�lm�şt�r. 
• Sağlık ve �zolasyon odalarımızda her çeş�t k�ş�sel koruyucu donanım
(KKD) mevcuttur.

 
YÜZ YÜZE EĞİTİM SÜRECİ 
• Öğrenc�ler�m�z, okula maske takılmış ve güvenl�k g�r�ş�ndek� h�jyen
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noktasında el dezenfektanı kullandıktan sonra mesafe kontrollü
sağlanarak okula alınmaktadırlar. 
• Okul �çer�s�nde,  ortak kullanım alanlarında sınıflarda ve okul
bahçes�nde maske takılması zorunludur. Nemlenmes�, k�rlenmes� ve
yırtılması durumunda maske değ�şt�r�lmekted�r. 
• Maskeler, �dar� of�sler, öğretmen odaları, sınıflar, kütüphane,
laboratuvar ve güvenl�k g�r�şler� g�b� okulumuzun çeş�tl� yerler�nde
öğrenc� ve öğretmenler�m�z�n kolayca ulaşab�leceğ� yerlerde yeter�
kadar bulunmaktadır. 
• Okulumuzda tüm çalışanlarımız maskel� görev yapmakta olup sık sık
değ�şt�rmeler� tavs�ye ed�lmekted�r.  
• Öğrenc�ler�n dezenfektana kolay er�ş�m� �ç�n okul g�r�ş kapıları,
yemekhane, güvenl�k g�r�ş�, kor�dor, lavabo ve kütüphaneye h�jyen
noktası aparatı (dezenfektan) konmuştur.  
• Okul �dares�,  nöbetç� öğretmen ve okul hemş�res�, teneffüs
saatler�nde, yemek esnasında ve okul g�r�ş çıkışlarında mesafe, maske
ve havalandırma kontroller� yapmaktadır. 
• Tüm sınıflarımızda, okul bahçes�nde ve yemekhanede masa,
sandalye ve sıralarımız mesafe korunarak yerleşt�r�lm�şt�r. 
• Sınıflarımız ön masaları, �dar� of�sler, kütüphane masaları ve
öğretmen masaları seperatörlerle (ayıraç) �zole ed�lm�şt�r. 
• Tüm sınıflarımıza,  �dar� of�slere, kor�dorlara, lavabolara, okul
bahçes�ne ve öğretmen odalarına pedallı maske atık kutuları
konmuştur. Bu kutular günlük tem�zl�k elemanlarımız tarafından
boşaltılmaktadır.

• Okulumuz tüm ortak kullanım alanlarına,  sınıflara, laboratuvarlara,
öğretmen odalarına,  �dar� of�slere, lavabolara, yemekhane ve g�r�ş
kapılarına MEB ve Sağlık Bakanlığının hazırlamış olduğu cov�d-19
b�lg�lend�rme af�şler� asılmıştır.

• Yemekhanedek� yoğunluğu önlemek amacıyla sınıfların yemek
saatler� farklı zamanlara göre ayarlanmış olup, açık hava dah�l olmak
üzere yemek masalarımız,  mesafe düzen�ne göre düzenlenm�şt�r. 
• Yemekhanen�n kullanımı, �dar� yönet�m ve nöbetç� öğretmen
nezaret�nde kontrol ed�lerek yapılmaktadır. 
• Okul vel�ler�m�z dah�l olmak üzere h�çb�r z�yaretç� okulumuza
alınmamaktadır. 
• Sınıflarda eğ�t�m sırasında doğal havalandırma �ç�n kapı pencere açık
tutulmaktadır. 
• Teneffüslerde sınıflar boş olarak 10 dak�ka havalandırılmaktadır. 
• Dersler�m�z 40 dak�kaya göre düzenlenm�şt�r. 
• Okulumuzda tem�zl�k rut�n olarak sık sık yapılmaktadır.

BİLGİ KURAMI SERGİMİZ / TOK EXHIBITION



12. Sınıf DP öğrenc�ler�m�z B�lg� Kuramı serg�ler�n� 11. sınıf DP
öğrenc�ler�ne ve öğretmenlere sundular. Öğrenc�ler�m�z�n B�lg� Kuramı
soruları �le �l�gl� düşünme ve b�lg� �le �lg�l� dönüşümlü düşünme fırsatları
oldu. Teşekkürler!

Grade 12 DP students presented the�r TOK Exh�b�t�ons to grade 11 DP
students and teachers. Students had the chance to th�nk about b�g
TOK quest�ons and reflect on knowledge together. Thanks everyone!

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KULÜP
SEÇİMLERİMİZ

9 Eylül Çarşamba günü �lk kulüp saat�m�zde okul bahçes�nde
b�rb�r�nden renkl� 38 okul kulübümüzün  tanıtımı öğrenc�ler�m�zle b�rl�kte
çok keyfl� tamamlandı. Kulüp öğrenc�ler�m�ze ve öğretmenler�m�ze
başarılar d�l�yoruz

SPOR HAYATTIR...



Sporda da�ma doğru vücut poz�syonunu koruyab�lmel� ve bacaklarınızı
an� b�r şek�lde hareket ett�reb�lmel�s�n�z.  Çabukluğu çalışmanın en �y�
yollarından b�r� çabukluk merd�venler� kullanmaktır. Çabukluk
merd�venler� ayaklarınızı çabuk b�r şek�lde hareket ett�rmeye ve
koord�nel� olmaya zorlar. Aynı zamanda d�nam�k dengen�z� gel�şt�r�r.

TİYATRO KULÜBÜ

T�yatro sevdalısı öğrenc�ler�m�z, yen� öğret�m yılında yürütülecek sosyal
etk�nl�kler kapsamında yer alan Türkçe T�yatro Kulübü'nde buluştular
ve tanışma etk�nl�kler�n� gerçekleşt�rd�ler. 12. Sınıf öğrenc�m�z Işık
Kazancıoğlu l�derl�ğ�nde çalışmalarını sürdürecek olan öğrenc�ler�m�ze
ş�md�den key�fl� çalışmalar d�l�yoruz. Sahnede buluşmak d�leğ�yle...



BİLKENT MAKER KULÜBÜ AÇILDI ...

Kend�n Yap! 
HAYAL ET – TASARLA  VE  PAYLAŞ

Yap, başarısız ol ve tekrar yap … 
Muc�tler �ç�n b�r kulüp düşünün, yaratıcı olab�leceğ�n�z, f�k�rler�n�zle
deneyler yapab�leceğ�n�z ve benzer �lg� alanlarına sah�p d�ğer
öğrenc�lerle b�rl�kte olacağınız b�r yer. Or�j�nal, en son teknoloj�ler� nasıl
kullanacağınızı öğreneb�lmeye hazır olun.  G�y�leb�l�r teknoloj�, ürün
tasarımı ve mühend�sl�k g�b� temaları keşfed�n. Yaratıcı projen�z
üzer�nde çalışab�l�r ya da ek�p projeler�ne katılab�l�rs�n�z, bunlar
planladığımız şeylerden sadece b�rkaçı.

DO IT YOURSELF 
IMAGINE – DESIGN AND SHARE

Do �t, fa�l and do �t aga�n... 
Th�nk of �t as a club for �nventors, a place where you can get creat�ve,
exper�ment w�th �deas and hang out w�th other student w�th s�m�lar
�nterests. You can learn how to use cool, cutt�ng-edge technolog�es.
Explore themes such as wearable tech, product des�gn and
eng�neer�ng. You can work on your own creat�ve project or jo�n �n w�th
team projects, are just some of the th�ngs we have planned.

İLKOKUL VE ORTAOKUL BÜLTENLERİMİZ



İlkokul bülten�m�z �ç�n tıklayınız.

Ortaokul bülten�m�z �ç�n tıklayınız.
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