HAFTALIK VELİ BÜLTENİ – 17 MART 2017

VELİLERİMİZE HATIRLATMALAR
PYP sorgulama ünitesi bültenimiz için lütfen TIKLAYINIZ.

2. VELİ TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
2. Veli Toplantısı Hakkında Bilgilendirme için lütfen TIKLAYINIZ.

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM ÜCRETLERİ
2017-2018 Eğitim- Öğretim Yılı ücretlerimiz için lütfen TIKLAYINIZ.

OKUL AİLE BİRLİĞİMİZDEN...
Sevgili Velilerimiz,
Önerilerinizin değerlendirilebilmesi ve yaşanan aksaklıkların etkin ve hızlı bir biçimde çözüme
kavuşturulabilmesi amacıyla siz değerli velilerimizin kullanımı için hazırlanmış olan bağlantılar
aşağıda yer almaktadır.
Görüşleriniz bizim için önemlidir.
İlkokul velilerimiz için:
ILKOKUL
Ortaokul velilerimiz için:
ORTAOKUL

BASKETBOL ANTRENMAN PROGRAMI
Basketbol gruplarımızın 20-26 Mart tarihleri arasındaki çalışma programı için TIKLAYINIZ.

PDR’DEN...
Öğrencilerimizin Çağrısına Kulak Verdik ☺
Bizim öğrencilerimiz duyarlıdır, açık görüşlüdür, dönüşümlü düşünür...
Yıl boyunca çok sayıda öğrencimiz, okulumuzda satış yaparak, kazandıkları para ile yardımda
bulunmak istediklerini söylediler. Kimi hayvan barınakları dedi, kimi engelli çocuklar... Kimi
ihtiyacı olan okullar var dedi, kimi ihtiyaç sahibi çocuklar... Onlarla gurur duyduk.
O kadar çok istediler ki yardım etmeyi, biz de, hepsini bir haftaya toplayarak, okulumuzda bir
farkındalık haftası planladık.
20-24 Mart tarihleri arasında, gönüllü öğrencilerimiz, kendi el emekleri ile hazırladıkları
ürünleri öğle teneffüsünde, yemekhane önünde hazırlanacak standlarda sergileyip satacaklar. Bu
ürünler neler mi ? Kolyeler, ayraçlar, kalemlikler, sanatsal çalışmalar... Elbette hepsi
öğrencilerimizin ürünleri...
Elde edilecek gelire göre kazancımız, öğrenci meclisimizin önderliğinde, satış yapan
öğrencilerimizin istekleri dikkate alınarak bir ya da bir kaç kuruma bağış için organize edilecek.
Sizlerden ricamız, bu minik ve becerikli ellere ve kocaman kalpli çocuklarımıza destek olmanız.
Bunun için

uygun gördüğünüz miktarda parayı ( 5 – 25 TL aralığı)

alış-veriş yapmak üzere

çocuklarınızın yanında bulunmasını sağlamanızı rica ederiz.
Katkılarınız için sizlere, emekleri için öğrencilerimize teşekkürlerimizle...

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

İLKOKUL 2. SINIF
ve
İLKOKUL 3.SINIF
KESİN KAYIT İŞLEMLERİ
•
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

•
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
: YAPI KREDİ BANKASI BİLKENT ŞUBESİ
Hesap No
: 68434719
IBAN
: TR 94 0006 7010 0000 0068 4347 19
Açıklama
: ÖĞRENCİ ADI SOYADI

Mart Ayı Çalışmalarımız
18 MART

GENEL VELİ TOPLANTISI 9.00-14.30

20-27 MART

Okul Meclisi tarafından planlanan yardım amaçlı öğrenci ürünleri satışı haftası

20-24 MART

4. sınıflar sergi öğrenci rolleri için video çekimi

20 MART

Okul Öncesi 2/1-4. Sınıflar 5. Sorgulama Ünitesi Başlangıcı

20 MART

2D Büşra Gökçınar - Ilgın Demirkan Müzik Dinletisi 11.25

20 MART

1-D Öğrenme Bayramı Müzik Provası 13:50-15.20

20 MART

4. sınıflar Din Kültürü sınavı – 2. ders

21 MART

4. Sınıflar İHYD sınavı 2. Ders saati

21 MART

1-C Öğrenme Bayramı Müzik Provası 13:50-15:20

21 MART

1-B Öğrenme Bayramı Müzik Provası 12:10-13:40

21-26 MART

Orman Haftası

21 MART

2.Sınıflar toplantısı ÇAS 9. Ders Saati

22 MART

Okul Tanıtım Toplantısı 16.00-17.30 ÇAS

22 MART

OAB Toplantısı

22 MART

1-C/1-D Öğrenme Bayramı Beden Eğitimi Provası 13:50-15:20

23 MART

1-A/1-B Öğrenme Bayramı Beden Eğitimi Provası 13:50-15:20

23 MART

2017-2018 Öğretim Yılı Öğrenci Başvurularının Son Günü

23 MART

4. Sınıflar Sergi Çalışması 1.2. Ders saati

23 MART

2A Zehra Göksu Dur – Ceylin Kutlucan Müzik Dinletisi 11.25

24 MART

4. sınıflar 2. Yabancı dil (İspanyolca/Almanca/Fransızca) sınavı – 3. ders

24 MART

4. Gelişim Raporlarının Yayımlanması

24 MART

1-A Öğrenme Bayramı Müzik Provası 10:00-11:30

12 MART İSTİKLAL MARŞI’NIN KABULÜ
İstiklal Marşı’nın kabulünün 96. yılında 4. sınıf öğrencilerimiz bizlere anlamlı bir tören
sundular. Türk Ulusunun bağımsızlığının simgelerinden biri olan İstiklal Marşı’mızın anlamı ve
önemi üzerine paylaşımlarda bulunan öğrencilerimize ve onları çalıştıran 4. sınıf öğretmenlerimize
teşekkür ederiz.

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ TÖRENİ
Çanakkale Zaferi’nin 102.yılında Şehit ve Gazilerimizi saygıyla ve minnetle anıyoruz !
Özel Bilkent Lisesi öğrencilerinin Çanakkale Zaferi’nin 102.yıldönümü nedeni ile hazırladıkları
töreni ilkokul öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz büyük bir ilgi ile izlediler. Şiirleri, marşları,
orotorya sunumları ile büyük bir emekle hazırlanan bu anlamlı tören için Lise öğrencilerine ve
öğretmenlerine çok teşekkür ederiz.

İLKOKULLAR ARASI 1.ZEKA VE AKIL OYUNLARI YARIŞMASI
Okulumuz Ankara ili kapsamında ilk kez düzenlenen ilkokular arası 1.Zeka ve Akıl Oyunları
Yarışması’na ev sahipliği yaptı. Ankara’dan 9 okulun katıldığı yarışma, farklı okullardan
yarışmacılar grup olarak yarıştığı 4 bölüm ve final olarak ise bireysel bölümün olduğu aşamalardan
oluşuyordu. Türk Zeka Vakfı kurucusu ve başkanı Sayın Emrehan Halıcı’nın da katıldığı
yarışmamızın öğrencilerimiz için güzel bir deneyim olduğunu ve akıl oyunlarına karşı ilgilerini ve
motivasyonlarını arttırdığını umuyoruz. Yarışmayı organize eden Akıl Oyunları Öğretmenimiz
Sayın Musa Yılmazkaya’ya ve yarışmanın gerçekleşmesinde emeği geçen tüm öğretmenlerimize
teşekkür ediyoruz. Ayrıca, yarışmada okulumuzu temsil eden ve oldukça dikkatle ve özenle
evsahipliği yapan öğrencilerimize teşekkür ediyoruz.

ÖĞRENCİLERİMİZİ KUTLUYORUZ
YÜZMEDE DERECELER...
1C sınıfı öğrencisi Çınar Giray Ankara Minikler Yüzme Yarışması 7 yaş kategorisinde 50 m
kurbağalama dalında ikincilik ödülü almıştır. Sevgili öğrencimizi kutluyor, başarılarının devamını
diliyoruz.

SPORDA GURUR TABLOMUZ
Son 1 ayda ulusal yarışmalarda dereceler alan öğrencilerimizi bir törende kutladık.
Öğrencilerimizin başarılarının devamını diliyoruz.

ETKİNLİKLERİMİZ
Okul Öncesi
Değerli velimiz Sn. Özgür Gür okul öncesi -2 grubu öğrencilerine “Elektrik” ile ilgili
bilgilendirici paylaşımlarda bulunmuştur. Bu sunum sonunda düzenlenen soru-cevap kısmında
öğrencilerimiz akıllarına takılan soruların cevaplarını alma fırsatı bulmuşlardır. Sn Özgür Gür’e
katılımı için teşekkür ederiz.

1.Sınıf
1.Sınıflar; belirli basamaklardan geçerek dünyanın bilgi birikiminden yaşam boyu yararlanırız
ana fikrinden yola çıkarak ‘’Bilginin Kullanımı’’ ile ilgili çalışmalarına başladılar. Doç. Dr. İlker
Gündüzöz’den, “Fikirler ve emekler de sizin eşyanız gibidir.” konulu sunumu izlediler. Edindikleri
bu bilgiler doğrultusunda korsan kitap almamaları ve çalışmalarında kaynakça göstermenin önemli
olduğunu öğrendiler. Sunumu gerçekleştiren 1-C sınıfından öğrencimiz Ömer Tark Gündüzöz’ün
babası İlker Gündüzöz’e teşekkür ederiz.

AQUAVEGA GEZİSİ
1.Sınıflarımız, 4. sorgulama ünitesi olan “Bilgi Dünyamız (A world of Knowledge)” süresince
İngilizce derslerimizde hayvanlar hakkında bilgiler öğrendiler. Bu öğrendikleri bilgileri yaşayarak
pekiştirmeleri amacıyla öğrencilerimiz için Nata Vega Alışveriş Merkezi’ndeki akvaryum Aqua
Vega’ya 14 Mart 2017 Salı günü bir gezi düzenledik. Öğrencilerimiz yaşayarak öğrendikleri bu
geziden keyifli anılarla döndüler.

100. OKUL GÜNÜ
Okulun 100. gününü doldurmamızla beraber, 1. sınıflarımızla kutlama amaçlı "100 yaşındayız"
konseptli bir gün düzenledik. Öğrencilerimiz ve İngilizce öğretmelerimiz 100 yaşında gibi giyinip
hareket ettiler ve hem çok güzel dakikalar geçirdiler hem de 100 rakamıyla ilgili çeşitli
aktiviteler gerçekleştirme fırsatını yakaladılar.

3.ve 4. Sınıf
Okulumuz, öğrencilerimizin dil becerilerini farklı etkinliklerle geliştirmeyi hedeflemektedir.
İngilizce tiyatrolar öğrencilerimizin dil becerilerini destekleyip onlara güzel deneyimler
yaşatmaktadır. 13 Mart Pazartesi günü, 3., 4., ve 5. sınıflar “80 Günde Devrialem” adlı İngilizce
tiyatro oyununu izlemişlerdir. Öğrencilerimiz oyunu büyük bir heyecanla izlemiş ve oyun sonrası
oyuncular ile sohbet etmişlerdir. Öğrencilerimize oyun ile ilgili bilgileri ve aktiviteleri içeren
kitapçıklar verilmiştir. Oyun, Artspot grubunun Amerikan oyuncuları tarafından sahnelenmiştir.
Oyunun detayları için verilen siteyi inceleyebilirsiniz: http://www.artspot.com.ar/AW80.html

MÜZİK DİNLETİLERİ
Bu hafta öğle arası müzik dinletilerimizde; pazartesi günü 2A sınıfından Berrak Taş 6.

Senfoni ’Küçük Parça’, Efe Ercan ‘Bake Me A Pie’ eserlerini sınıf arkadaşlarına
seslendirdiler.

Perşembe öğle arasında ise 2B sınıfından,
Rüzgar Berat Aydemir ‘When The Saints Go Marching In’ ve ‘Alıştırma’ adlı şarkıları sundu.

Sınıf arkadaşlarına yaptıkları keyifli sunumlar için öğrencilerimize teşekkür ediyoruz.

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

RESİM YARIŞMALARI
KONU:

Bahçemdeki
Çiçekler

KAĞIT
BOYUTU

KA
ĞIT
CİNSİ

35*50

resi

cm

m
kağıdı

TEKNİK

DÜZEY

sulu
boya,
pastel boya veya
guaj boya

1,2,3,4
sınıf
öğrencileri

SON
TESLİM
TARİHİ

TESLİM
EDİLECEK
KİŞİ

27
2017

İlgili resim
öğretmenine
teslim
edilmelidir

Mart

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.
KONU:

KAĞIT
BOYUTU

Sosyal
Yardımlaşma ve
Dayanışma
“İmece”

A4

KA
ĞIT
CİNSİ
resi
m
kağıdı

TEKNİK

pastel
boya
veya kuru boya

DÜZEY

SON
TESLİM
TARİHİ

TESLİM
EDİLECEK
KİŞİ

Okul

31
2017

İlgili resim
öğretmenine
teslim
edilmelidir

Öncesi 2 ve

1,2,3,4
sınıf
öğrencileri

Mart

Pazartesi

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:

“Sağlık
Spor

KAĞIT
BOYUTU

KA
ĞIT
CİNSİ

TEKNİK

35*50c

resi
m
kağıdı

serbest teknik

ve
m

Okul Adı:

DÜZEY

SON
TESLİM
TARİHİ

TESLİM
EDİLECEK
KİŞİ

Okul

20
2017

İlgili resim
öğretmenine
teslim
edilmelidir

Öncesi 2 ve

1,2,3,4
sınıf
öğrencileri

Mart

Pazartesi

İHSAN DOĞRAMACI VAKFI
ÖZEL BİLKENT İLKOKULU

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

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

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

