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Sayı : 40          30/08/2022 

Konu : 1. Sınıflar Oryantasyon Programı   

 

 

 Sayın Veli,  

 

 Öncelikle sağlıklı ve mutlu bir yaz tatili geçirmiş olmanızı umuyoruz. Birlikte yeni ve 

heyecan verici bir döneme başlıyoruz. Heyecanlıyız, çünkü geleceğin temellerini birlikte 

atacağız. Bu yeni süreçte çocuklarımızın eğitim adına yaşayacakları deneyimler, daha sonraki 

okul yaşamlarının temel taşlarını oluşturacaktır. Bunun bilincinde olmak hepimize farklı 

sorumluluklar yüklüyor.  

 

 Bu duyarlılıkla 2022-2023 eğitim öğretim yılına başlarken bir “Oryantasyon Programı” 

hazırladık. Amacımız; öğrencilerimizin okula uyum sürecini kolaylaştırmak, arkadaşları ve 

öğretmenleri ile tanışmalarını, akademik programlar ve geliştirmeyi hedeflediğimiz beceri, tutum 

ve davranışlar hakkında ön bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.  

 

 07, 08 ve 09 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek “Oryantasyon Programı’mızın 

ayrıntıları ve bu süreçte dikkate alınması gereken konular ekte belirtilmiştir.  

 

 Öğrencilerimizin bilişsel, duyuşsal ve davranışsal açıdan hedeflenen gelişimi 

göstermeleri için, öğrenci-öğretmen-veli iş birliğinin sağlanması yadsınamaz bir gerçektir. İyi bir 

başlangıç ve verimli bir eğitim öğretim yılı için 07 Eylül 2022 Çarşamba günü 09.30-12.00 

saatleri arasında gerçekleştireceğimiz “Veli Toplantısı ve Oryantasyon Programı” nda bir araya 

gelmeyi diliyoruz.  

 

 2022-2023 eğitim öğretim yılının; öğrencilerimizin yaşam başarılarına yansıyacak 

kazanımlarla dolu sağlık, mutluluk ve başarılarla tamamlanmasını dileriz.  

 

Saygılarımızla,  

 

Duygu UNTÖKEN 

Kampüs Müdürü 

 

 

EK: 1- Oryantasyon Süreci Programı ve Oryantasyon Döneminde Dikkat 

Edilecekler                                                                                                                   
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2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. SINIFLAR ORYANTASYON PROGRAMI  

 

07 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA:  

1. Çarşamba sabahı öğrencilerimiz saat 09.30’da okulda olacak şekilde velileri tarafından 

getirilecek olup saat 12.00’da okuldan velileri ile ayrılacaklardır.  

2. Öğrencilerimiz okula “Serbest Kıyafet” ile geleceklerdir.  

 

PROGRAM:  

Saat: 09.30 - 09.50 Velilerin toplantı için Tabiat Sahnesi önünde oturma düzenine uygun 

yerleşmesi. 

Saat: 09.50 - 10.30 Tanışma etkinliği  

Yer: Tabiat Sahnesi  

Katılım: Veli, öğretmen ve öğrenciler  

Saat: 10.40 – 11.20  

Açılış Konuşması (Okul Müdürümüz Duygu UNTÖKEN)  

1.Sınıf branş öğretmenlerinin kendini tanıtması  

Sunum: “Okula Başlıyorum” (PDR öğretmeni Tülay YAZICI)  

Konu: Yaş dönemi özellikleri Yer: Tabiat Sahnesi (Öğrencilerimiz bu zaman diliminde sınıf 

öğretmenleri ile sınıflarında etkinlikler yapacaklardır.)  

Saat: 11.30 – 12.00 Sunum: “Hedeflerimiz ve Beklentilerimiz” Toplantısı Konu: 2022-2023 

Eğitim Öğretim yılı işleyişi (Sınıf öğretmenleri) Yer: Tabiat Sahnesi 1. sınıflar (Öğrencilerimiz 

bu zaman diliminde branş öğretmenleri ile etkinlikler yapacaklardır.)  

Saat: 12.00 - 12.20 Öğrencilerin velileri ile okuldan ayrılması. 

 

 08 EYLÜL 2022 PERŞEMBE - 09 EYLÜL 2022 CUMA  

 

1. Öğrencilerimiz okula; saat 10.00’da okulda olacak şekilde velileri tarafından getirilecek olup 

saat 12.15’de okuldan yine velileri tarafından alınacaklardır. 

 

 2. Öğrencilerimiz okula “Serbest Kıyafet” ile geleceklerdir. 
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ORYANTASYON SÜRECİ:  

 

1. Oryantasyon süresince öğrencinin velisi tarafından okula getirilmesi ve okuldan alınması,  

 

2. Oryantasyon süresince öğrencinin okula devamının sağlanması,  

 

3. Oryantasyon sürecine katılımda zorluk yaşayan öğrencilerle ilgili bilgilerin, rehberlik birimi 

ve sınıf öğretmeni ile paylaşılması,  

 

4. Öğrencilerimizin sırt çantasında gereken araç gereçlerin (su matarası, yedek kıyafet, ıslak ve 

kuru mendil) bulundurulması, 

 

5. Oryantasyon sürecinde tarafınızca doldurulması gereken formların en geç 9 Eylül 2022 Cuma 

gününe kadar sınıf öğretmenine iletilmesi, 

 

6. Öğrenciyi okuldan velisi dışında alabilecek olan kişilerin bilgisinin, veli tarafından yazılı 

dilekçe olarak okula iletilmesi, 

 

7. Havaların sıcak olması nedeniyle öğrenci çantalarında yedek kıyafet bulundurulması, rica 

olunur. 
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