HAFTALIK VELİ BÜLTENİ – 17 ŞUBAT 2017
IB DEĞERLENDİRME SÜRECİNİN SONUCU
2009 yılından bu yana inançla ve şevkle yürüttüğümüz IBPYP programının 5,6,7 Aralık 2017
tarihlerinde yapılan değerlendirme ziyareti raporu okulumuza ulaştı. Eğitim felsefesi, liderlik,
kaynaklar ve müfredat standartlarında aldığımız övgülerle bir “Dünya Okulu” olduğumuzu resmi
olarak vurgulayan bu rapor bizleri gururlandırdı.IB resmi denetçileri tarafından okulumuzun güçlü
yanlarını içeren övgülerden bazılarını aşağıda görebilirsiniz:


Okul topluluğu üyelerinin birbirleriyle saygıya dayalı bir şekilde etkileşimde bulunması ve
iletişim kurması için şeffaf bir ortam yaratılır.



Dil öğrenimine önem verilir.



PYP felsefesiyle açık bir uyum içinde olacak şekilde ek bir dil programı geliştirilir.



Özel öğretim gereksinimleri olan çocukların gereksinimlerini daha iyi karşılamak üzere
planlamalar yapılır.



Okulun kaynakları ve destek yapıları “İlk Yıllar Programı”nın uygulanmasını sağlar.



Öğretmenlerin programa ilişkin anlayışlarını güçlendirmek amacıyla gerekenin de ötesinde
mesleki gelişim fırsatları planlanır.



Öğretmenler, öğrencilerin öğrenim gereksinimleri ve tarzlarına göre farklılaştırmayı ortak
planlama ve dönüşümlü düşünme süreçlerine dahil ederler.



IB Öğrenen Profili özelliklerinin kullanılmasını, anlaşılmasını destekleyen ve teşvik eden
müfredat belgeleri geliştirilir.



Öğretmenler ve öğrenciler öğretim ve öğrenim durumlarında bilgi teknolojisini en uygun
şekilde kullanırlar.

IB’nin övgü ve önerileriyle eğitim programımızı uygulamaya ve zenginleştirmeye devam ederken
sizlerin desteğinizin ve bize olan güveninizin yanımızda olacağına inanıyor, emeği geçen
öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi, koordinatörlerimizi ve okul yönetimimizi kutluyoruz.

VELİLERİMİZE HATIRLATMALAR
PYP sorgulama ünitesi bültenimiz için lütfen TIKLAYINIZ.
Araçların Park Edilmesi
Sayın Velilerimiz,
Okul çıkışı saatlerinde, araçların, park halindeki araçların çıkışına engel olacak şekilde
bırakıldığı gözlenmektedir. Park yeri bulma konusunda sıkıntı yaşayan velilerimiz, servis park alanı
okul girişinin karşısındaki yolda sağda ve solda bulunan geniş park alanlarından yararlanabilirler.
Acil çıkılması gereken durumlar da göz önüne alındığında, park halindeki araçların çıkışlarına engel
olunmayacak şekilde araç park edilmesini önemle rica ediyoruz.
Geç Kalınması
Sayın Velilerimiz,
Bir dönemi geride bırakıp, 2. döneme başladığımız günlerde bazı öğrencilerimizin sabah okula
geç kalması hala gündemimizde. Yaklaşık 40 öğrencimizin okula geç kaldığını tespit ediyoruz. Geç
kalan öğrencilerimizin ders başladıktan sonra derse girmeleri, sağlanmış olan düzenin, giriş
yapılmış olan eğitim-öğretimin aksamasına yol açmakta ve okula zamanında gelen öğrencilerin
eğitim haklarına olumsuz etki etmektedir. İlkokul olarak, öğrencilerimizin okul kültürüne uyum
sağlamalarını kolaylaştırmak ve ders düzenlerinin aksamasını önlemek amacıyla, 2. dönemin
başından itibaren 7 kez 10 dakika geç geldiği tespit edilen öğrencilerimize bir hatırlatma yazısı
göndereceğiz. Bir 7 gün daha geç kalan öğrencilerimiz bu süreçten sonra ilk derste sınıflarındaki
çalışmaya kabul edilemeyecek, okul kütüphanemizde çalışmalarını tamamlayacaktır.
Bu önemli konuda siz velilerimizin öğrencilerimize vereceği destek yadsınamaz. Tüm
velilerimizden bu konuya hassasiyet göstermelerini temenni ediyoruz.
Saygılarımızla,
Okul Yönetimi
Şubat Ayı Çalışmalarımız

22 Şubat
23 Şubat
24 Şubat

ŞUBAT AYI ÇALIŞMALARIMIZ
OAB Toplantısı
Sergi grupları çalışması 08:20-09:50
Prof.Dr.İhsan Doğramacı Anma Töreni - 9. ders saati

İDV ÖZEL BİLKENT İLKOKULU 2017-2018 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILINDA
KAYIT YAPTIRMAK İSTEYEN ADAYLAR İÇİN DUYURU
OKUL ÖNCESİ
(5 YAŞ & 6 YAŞ)

Okul Öncesi 1 grubuna 1 Ocak-31 Aralık 2013 doğumlu,
Okul Öncesi 2 grubuna 1 Ocak-31 Aralık 2012 doğumlu öğrenciler alınacaktır.
Bilkent Üniversitesi Kreşi’nden okulumuza kayıt yaptırmak isteyen adaylar
 8 Şubat, 15 Şubat, 22 Şubat, 01 Mart, 08 Mart, 15 Mart tarihlerinde bireysel randevu ile
öngörüşme yapılacaktır.


Bilkent Üniversitesi kreşi öğrencileri 13-17 Mart tarihleri arasında kesin kayıt
yaptırabilirler.



Bilkent Kreşi’nde Veli Tanıtım Toplantısı 10 Mart 2017 Perşembe günü yapılacaktır.Arzu
eden aileler okulumuzda 22 Mart 2017 Çarşamba günü
16:00-17:30 saatleri arasında arasında yapılacak olan Veli Tanıtım Toplantısı’na da
katılabilirler.



Kardeş kontenjanından okulumuza kayıt yaptırmak isteyen adaylar
22 Şubat, 01 Mart, 08 Mart tarihlerinde bireysel randevu ile öngörüşme yapılacaktır.
Okulumuzda kardeşi kayıtlı olan öğrenciler 13-17 Mart tarihleri arasında kesin
kayıt yaptırabilirler. Detaylı bilgi için lütfen TIKLAYINIZ.

Diğer Adaylar








Kontenjan dahilinde ön görüşme ile öğrenci alınacaktır.
22 Mart tarihinde saat 16.00-17.30 arasında okulumuzun Toplantı Salonu’nda okul tanıtım
toplantısı yapılacaktır
13 Şubat - 23 Mart tarihleri arasında adaylar web sayfamızdaki öğrenci başvuru formunu
doldurup, okul muhasebesine 100 TL ön başvuru ücretini ödeyerek başvuru yapabilirler.
Ön başvuru işlemi tamamlanan aday öğrencilere 25 Mart Cumartesi günü yapılacak olan ön
görüşme için randevu saati e-posta yoluyla iletilecektir.
Sonuçlar 27 Mart Pazartesi günü web sayfamızdan aday öğrencinin T.C. numarası ile
öğrenilebilecektir.
Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler 27 Mart-3 Nisan tarihleri arasında kayıt
yaptırabilirler.
4 -10 Nisan tarihleri arasında kalan kontenjanlara yedek listedeki adaylar kayıt
yaptırabilirler.

İLKOKUL 1. SINIF
KAYIT ALINMAYACAKTIR
İLKOKUL 2. SINIF
ve
İLKOKUL 3.SINIF









Kontenjan dahilinde ön görüşme ile öğrenci alınacaktır.
22 Mart 2017 Çarşamba günü, 16.00-17.30 saatleri arasında okulumuzun Toplantı
Salonunda okul tanıtım toplantısı yapılacaktır
13 Şubat - 23 Mart 2017 tarihleri arasında adaylar web sayfamızdaki öğrenci başvuru
formunu doldurup, okul muhasebesine 100 TL ön başvuru ücretini ödeyerek başvuru
yapabilirler.
Ön başvuru işlemi tamamlanan aday öğrencilere 25 Mart 2017 Cumartesi günü yapılacak
olan ön görüşme için randevu saati e-posta yoluyla iletilecektir.
Sonuçlar 27 Mart Pazartesi günü web sayfamızdan aday öğrencinin T.C. numarası ile
öğrenilebilecektir.
Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler 27 Mart-3 Nisan tarihleri arasında kayıt
yaptırabilirler.
4 -10 Nisan tarihleri arasında kalan kontenjanlara yedek listedeki adaylar kayıt
yaptırabilirler.
İLKOKUL 4. SINIF












Kontenjan dahilinde giriş sınavı ile öğrenci alınacaktır.
22 Mart tarihinde saat 16.00-17.30 arasında okulumuzun Toplantı Salonu’nda okul tanıtım
toplantısı yapılacaktır.
13 Şubat - 23 Mart tarihleri arasında adaylar web sayfamızdaki öğrenci başvuru formunu
doldurup, okul muhasebesine 100 TL ön başvuru ücretini ödeyerek sınav için başvuru
yapabilirler.
Ön başvuru işlemi tamamlanan aday öğrencilere 25 Mart Cumartesi günü yapılacak olan
sınav için bilgilendirme e-posta yoluyla iletilecektir..
Giriş sınavı açık uçlu sorulardan oluşmakta olup ,Türkçe, Matematik ve İngilizce derslerini
içermektedir.
İngilizce sınavı dinleme , okuma ve kompozisyon olarak 3 bölüm halinde uygulanacaktır.
Sonuçlar 27 Mart Pazartesi günü web sayfamızdan, aday öğrencinin T.C. numarası ile
öğrenilebilecektir.
Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler 27 Mart-3 Nisan tarihleri arasında kayıt
yaptırabilirler.
4 -10 Nisan tarihleri arasında kalan kontenjanlara yedek listedeki adaylar kayıt
yaptırabilirler.
ÖN BAŞVURU İŞLEMLERİ
13 Şubat-23 Mart tarihleri arasında;
 Web sayfamızda yer alan başvuru formunun online doldurulması,
 Başvuru ücretinin (100 TL) yatırılması
Yapı Kredi Bankası Bilkent Şubesi Hesap no: 68434719
IBAN : TR94 0006 7010 0000 0068 4347 19

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ







Asil liste (27 Mart-3 Nisan 2017) ve yedek liste (4 -10 Nisan 2017) kayıt işlemleri
sonuçlar açıklandıktan sonra okulumuz kayıt odasından yapılacaktır.
Kayıt işlemleri için aday veliye öğrenci kayıt dosyası ,ödeme planı, kayıt sözleşmesi,
taahhütname verilecektir.
Kayıt işlemlerinin tamamlanması için verilen formların doldurulup ek olarak aşağıdaki
evraklar ile kayıt birimine belirtilen tarihler arasında iletilmesi gerekmektedir
Gerekli evraklar:
 Öğrencinin nüfus cüzdanı fotokopisi,
 Ebeveynlerin nüfus cüzdan fotokopileri,
 Öğrencinin son 6 ay içinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğrafı,
 Aşı kartı fotokopisi,
 En son aldığı karne fotokopisi

İşlemleri hızlandırmak için lütfen fotokopileri okula gelmeden hazırlayınız.
Ödeme İşlemleri Hakkında





Öğrenim ücretinin ilk taksit ödemesinin yapıldığını belirten banka dekontu,
Onaylanmış taahhütname,
Banka ile yapılacak “Taksitli Eğitim Sistemi (TEST) Sözleşmesi” (Bankadan temin
edilebilir.),
Peşin ödeme yapmak ya da ilk taksit ödemesini banka kanalı ile gerçekleştirmek isteyen
velilerimiz için hesap numaramız aşağıdaki gibidir. (İlk taksit tutarı Muhasebe Bölümünden
öğrenilecektir. 312 290 83 20 – 290 83 27)
Banka ve Şubesi
Hesap No
IBAN
Açıklama

: YAPI KREDİ BANKASI BİLKENT ŞUBESİ
: 68434719
: TR 94 0006 7010 0000 0068 4347 19
: ÖĞRENCİ ADI SOYADI

TÜM ADAY ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARILAR DİLERİZ.

ETKİNLİKLERİMİZ
PAFİN’LE KİTAP GÜNLERİ
13-14-15 Şubat 2017 tarihlerinde, gezici kitabevi “Deniz Papağanı Pafin” 3 gün süre ile
okulumuzun bahçesinde kitap satışları yaptı. Öğrenciler, öğretmenleri gözetiminde ve PAFİN
yetkililerinin yönlendirmeleriyle kendi seçtikleri kitapları aldılar. Her sınıf düzeyinde kitapların
bulunduğu gezici kitabevi öğrencilerle şenlendi.
Özel Bilkent İlk ve Ortaokulu’nun okuyan okul olma ayrıcalığı bir kez daha hissedildi.
Bol kitaplı günler dileğiyle...

SANAT ETKİNLİĞİ
2. sınıf öğrencilerimiz bu hafta Çok Amaçlı Salon’da gerçekleştirilen organizasyonla,
sanatçılardan seslendirdikleri enstrümanlar hakkında bilgi alma ve değerli müzisyenlerin
performansları dinleme şansı yakaladılar. Destekleri ve sunumları için sanatçılarımız Ezgi
Tandoğan, Krasimir Konyarov, Sema Hakioğlu, Albena Sezer, Ekin Alakuştekin, Sevinç Keser
Varol ve Gülnara Bahşış’ a teşekkür ederiz.

MÜZİK DİNLETİLERİ
Bu hafta öğle arası müzik dinletilerimizde Pazartesi günü 3B sınıfından Fatma Ece Can ‘Do Majör
Ters Dizi’ adlı etüdü, Nehir Ünlü ‘Jingle Bells’ adlı eseri, Tuna Vural ise ‘Country Waltz’ adlı eseri

sınıf arkadaşlarına seslendirdiler.

Perşembe günü ise 4A sınıfından Dora Işıldar ve Arda Defne ‘Jolly Man’ adlı düeti seslendirdiler.

Sınıf arkadaşlarına yaptıkları keyifli sunumlar için öğrencilerimize teşekkür ediyoruz.

RESİM YARIŞMALARI
KONU:

KAĞIT
BOYUTU

KAĞIT
CİNSİ

Bahçemdeki
Çiçekler

35*50 cm

resim
kağıdı

TEKNİK

sulu boya, pastel
boya veya guaj
boya

DÜZEY

SON
TESLİM
TARİHİ

1,2,3,4 sınıf
öğrencileri

27 Mart 2017

Pazartesi

TESLİM
EDİLECEK
KİŞİ
İlgili resim
öğretmenine
teslim
edilmelidir

Önemli
Sevgili Velilerimiz,
Yarışma resminin katlanmadan, rulo yapılmadan bir dosya içinde ve arkasında öğrencinin adı, soyadı
ve sınıfı yazılarak teslim edilmesi önemle rica edilir.
KONU:

KAĞIT
BOYUTU

KAĞIT
CİNSİ

TEKNİK

DÜZEY

SON
TESLİM
TARİHİ

TESLİM
EDİLECEK
KİŞİ

Sosyal
Yardımlaşma ve
Dayanışma
“İmece”

A4

resim
kağıdı

pastel boya veya
kuru boya

Okul Öncesi 2

31 Mart 2017

ve
1,2,3,4 sınıf
öğrencileri

Pazartesi

İlgili resim
öğretmenine
teslim
edilmelidir

Sevgili Velimiz,

Öğrencimize yarışma konusunu açıklarken işbirliği tutumundan yola çıkarak açıklamanızı tavsiye ederiz.
Konu ile ilgili zorlanan öğrencilerimiz Görsel Sanatlar öğretmenlerine ulaşabilirler”.

Pınar Resim Yarışması
KONU:

KAĞIT
BOYUTU

KAĞIT
CİNSİ

TEKNİK

DÜZEY

SON
TESLİM
TARİHİ

TESLİM
EDİLECEK
KİŞİ

“Sağlık ve
Spor

35*50cm

resim
kağıdı

serbest teknik

Okul Öncesi 2

20 Mart 2017

ve
1,2,3,4 sınıf
öğrencileri

Pazartesi

İlgili resim
öğretmenine
teslim
edilmelidir

Okul Adı:

İHSAN DOĞRAMACI VAKFI
ÖZEL BİLKENT İLKOKULU

Öğrenci Adı-Soyadı:
Yaşı- Sınıfı:
Ev İletişim adresi :
Telefon:
Anne veya baba e-mail:
Okul İletişim adresi :

Üniversiteler Mah. 1600.cad. No:6
Doğu Kampüs Bilkent Ankara, TÜRKİYE
06800
Tel:+ 90 312 290 54 40
Fax: +90 312 2664865

Okul Telefon :

Yukarıdaki form doldurularak resmin arka yüzünün sağ alt köşesine yapıştırılması zorunludur.

Türkiye Kas Hastalıkları Derneği 2. Ulusal Çocuk Resim Yarışması
KONU:

KAĞIT
BOYUTU

“Engelsiz bir
dünya için
benim
fikrim...”

35*50 cm
veya
25*35 cm

KAĞIT
CİNSİ

TEKNİK

DÜZEY

SON
TESLİM
TARİHİ

TESLİM
EDİLECEK
KİŞİ

serbest teknik

1,2,3,4 sınıf
öğrencileri

13 Mart 2017

İlgili resim
öğretmenine
teslim
edilmelidir

Pazartesi

Önemli
Sevgili Velilerimiz,
Yarışma resminin katlanmadan, rulo yapılmadan bir dosya içinde ve arkasında öğrencinin adı, soyadı ve sınıfı
yazılarak teslim edilmesi önemle rica edilir.

Görsel Sanatlar Öğretmenleri

EKO-OKUL BÜLTENİMİZ
Eko-okul bültenimiz için lütfen TIKLAYINIZ.

