
 

 

 

 

 

Sayın Velimiz ve Sevgili Öğrencimiz,  

Bilindiği üzere 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı, 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacaktır.  

Yeni öğretim yılımızın sağlıklı, huzurlu ve başarılı geçmesini diler, dönem başı hazırlıklarıyla ilgili aşağıdaki 

hususlarda sizleri bilgilendirmek isteriz. 

AÇILIŞ TÖRENİMİZ 

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı açılış töreni 9 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 09.00’da okulumuz bahçesi 

tören alanında yapılacaktır.  

DERSE BAŞLAMA SAATİ 

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında ders saatimiz günde 9 ders saati olmak üzere haftalık 45 saattir. Dersler 

sabah 08.30’ta başlayıp, 16.40’ta sona erecektir. 

OKUL KIYAFETLERİ 

Öğrencilerimiz için okul kıyafetleri ve eşofmanlar 26 Ağustos Pazartesi günü okulumuz İdari Birimde 

bulunan TED Dükkan’da satışa sunulacaktır. 

Resmî törenlerde öğrencilerimizin törene, okul ceketi ile katılması beklenmektedir.  

Ayakkabı seçiminde koyu renklerin tercih edilmesi, spor ayakkabıların beden eğitimi ve spor çalışmalarında 

giyilmesi hususunda hassasiyet göstermenizi rica ederiz. 

DERS KİTAPLARI VE İHTİYAÇ LİSTELERİ 

Okulumuz tarafından her sınıf için belirlenmiş olan ders kitapları, 26 Ağustos’tan itibaren okulumuz İdari 

Birimde bulunan TED Dükkan’da satışa sunulacaktır.  

Oluşabilecek yoğunluğu önlemek amacıyla kitaplarımız aşağıda belirtilen tarihlerde satışa sunulacaktır.  

 



 

 

 

 

TED Dükkan saat 09.30-18.30 saatleri arasında hizmet vermektedir. 

26-27-28 Ağustos   : Anaokulu ve 1.sınıf  

29-30 Ağustos  : 2, 3 ve 4. sınıflar 

31 Ağustos  : 5. sınıflar 

1-2 Eylül   : 6, 7 ve 8. Sınıflar 

Öğrencilerimizin kullanacağı kırtasiye malzemelerini temin etmek için kırtasiye ihtiyaç listelerine web 

sayfamızdan ulaşabilirsiniz. 

Kurumsal aidiyeti oluşturmak ve desteklemek amacıyla İlkokul öğrencilerimizin kullanacağı TED defterleri 

kitap paketi içerisine dahil edilmiştir. 

ULAŞIM 

Servis hizmetimiz Edirne İtimat Kooperatifleri tarafından sağlanacaktır. Firma yetkilileri 26 Ağustos itibarıyla 

09.00-17.00 saatleri arasında gerekli bilgileri vermek ve kayıt yapmak amacıyla Okulumuzda hazır 

bulunacaklardır. 

Öğrencilerimizin 09 Eylül Pazartesi günü saat 09.00’da yapılacak Açılış Törenimize, saat 08.30 itibarıyla 

okulda hazır olacak şekilde siz sayın velilerimiz tarafından getirilmesi gerekmektedir. 

Öğrencilerimiz servis hizmetini 09 Eylül Pazartesi günü okul çıkışı itibarıyla almaya başlayacaktır. 

YEMEK  

Yemek hizmetimiz okulumuz tarafından Anaokulu – İlkokul ’da günde 3 öğün olacak şekilde (Sabah 

kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı) Ortaokul ’da ise 2 öğün olacak şekilde (Öğle yemeği ve İkindi 

kahvaltısı ) sağlanmaktadır.  

Yemeklerimizin hazırlanmasında ‘thinkgreen’ yaklaşımı göze alınmış olup, atık malzemelerin en aza 

indirilmesi, atığa sebep olan etkenlerin gözden geçirilmesi ve israfın önüne geçilmesi planlanmaktadır.  

 



 

 

 

 

Kumanya, sandviç gibi ürünlerde kullanılacak sarf malzemeler doğaya zarar vermeyen veya geri 

dönüştürülmüş malzemelerden seçilecektir. 

Üretimde daha az yağ, şeker ve tuz kullanılacak, masalarda tuzluk bulundurulmayacaktır. 

Okul genelinde kullanılacak olan tüm kimyasalların doğa dostu olmasına özen gösterilecektir. 
 
Öğrencilerimizin yanlarında bulundurdukları yiyeceklerin hazır paketli gıda (cips, şekerleme, gazlı içecekler 
vb.) olmamasına, bunların yerine kuruyemiş, meyve ve yoğurt gibi sağlıklı yiyecekler olmasına hassasiyet 
göstermenizi rica ederiz. 
 
Öğrencilerimizin kendilerini sağlıklı, mutlu ve güvende hissettiği bir eğitim ortamının sürekliliğini sağlamak 

amacıyla Okul Doktorumuz her cuma öğleden sonra yarım gün,  Okul Hemşiremiz ise okul saatleri içerisinde 

tam gün olarak hizmet vermektedir. 

Okul reviri acil ihtiyaçlar, okulda oluşabilecek acil durumlar ve kronik hastalıkların takibi için hizmet 

vermektedir. 

Öğrencilerimiz öğretmenin yönlendirmesi ve ilgili Müdür Yardımcısının onayı ile revire gidebilir.  

Öğrencinin rutin ilaç kullanımında velinin ilaç kullanım formu doldurarak sınıf öğretmenine teslim etmesi 

gerekmektedir. 

Müdahale gerektiren acil durumlarda öğrencinin sevki 112 ambulans hizmeti ile en yakın devlet hastanesine 

yapılır. 

AKADEMİK TAKVİM 

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Birinci Kanaat Dönemi, 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak ve 17 Ocak Cuma 

günü sona erecektir. 

1. Dönem Ara Tatili: 18 Kasım– 22 Kasım tarihleri arasında yapılacaktır. 

Yarıyıl Tatili: 20 Ocak Pazartesi günü başlayacak 31 Ocak Cuma günü sona erecektir. 

İkinci Kanaat Dönemi ise 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 19 Haziran Cuma günü sona erecektir. 

 



 

 

 

 

2. Dönem Ara Tatili: 6 Nisan– 10 Nisan tarihleri arasında yapılacaktır. 

UYUM HAFTASI 

Anaokulu öğrencilerimizin eğitim ve öğretime hazırlanmaları ve okula uyumlarının sağlanması amacı ile 3-4 

Eylül 2019 saat 09:30-12:30 arasında  uyum eğitimi yapılacaktır.  

1. sınıf öğrencilerimize 5-6 Eylül 2019 saat 09:30-12:30 arasında  uyum eğitimi yapılacaktır.  

2 ve 3. Sınıf öğrencilerimize 6 Eylül 2019 saat 09:30-12:30 arasında  uyum eğitimi yapılacaktır. 

4,5, 6, 7. sınıf öğrencilerimize 21-23 Ağustos ile 2-6 Eylül tarihleri arasında saat 09:00 – 13:00’da İngilizce 

Destek Programı uygulanacaktır. 

8. sınıf öğrencilerimiz için 26 Ağustos - 6 Eylül tarihleri arasında 09.00-13.00 saatleri arasında LGS Destek 

Programı uygulanacaktır. 

Bu süre içerisinde öğrencilerimizin geliş-gidişleri siz sayın velilerimiz tarafından gerçekleştirilecektir. Bu 

husustaki desteğiniz için şimdiden teşekkür ederiz. 

Öğrencilerimiz Uyum Haftası süresince serbest kıyafetle okula gelebileceklerdir. 

Mutlu, başarılı ve güzel bir eğitim öğretim yılı dileriz.  

 

Arzu AYDIN 

Okul Müdürü 


