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2018-2019 öğre�m yılı 9. Sınıf öğrencilerimiz için uyum programı 11.09.2018-13.09.2018 tarihleri 
arasında yapılacak�r. Amacımız öğrencilerimizin varsa kaygılarını gidermek ve lise yaşan�sına hep 
birlikte keyifli bir başlangıç yapmak�r. Uyum programı 11.09.2018 Salı günü saat 9.30 da lise konferans 
salonunda yapılacak açılış töreni ile başlayacak�r. 
 
Üç gün sürecek uyum programı süresince,

 Okula ulaşım (geliş-gidiş) veliler tara�ndan sağlanacak�r. 
 812.09.201  ve 813.09.201  tarihlerinde dersler 9.30’da başlayacak ve 12.40’ta sona erecek�r. 
 Öğrencilerimiz uyum programı boyunca serbest kıyafet ile okula gelebilirler. 
 İh�yaç olması halinde öğrencilerimiz okul kan�ninden faydalanabilirler.
     
Hepimiz için keyifli, sağlıklı ve başarılı bir yıl olmasını diler ka�lımınızı saygılarımla rica ederim.

Dr. Sefa YILDIZ UĞURLU

ANKÜ GVO 
Özel Anadolu ve Fen Lisesi Müdürü



11 Eylül 2018  Salı            Saat:  9.30           Yer: Lise Konferans Salonu

Program Akışı

1) Açılış 

2) Lisenin tanı�mı
 İdari kadro
 Okulun vizyon ve misyonu 
 Akademik yapılar ile ilgili bilgi verilmesi (Anadolu ve Fen lisesi olarak ulusal eği�m programı
 hakkında bilgilendirme, Cambridge programı hakkında bilgilendirme, okul kursları hakkında
 bilgilendirme)
 Okul zaman çizelgesi, oryantasyon dönemi ders programı, ulaşım, yemek, kıyafet ve kitap sa�ş
 hakkında bilgilendirme 
 Etüt çalışmaları ve sınavlar ile ilgili bilgilendirme
 Sosyal ak�vite, gezi, spor etkinlikleri ile ilgili bilgilendirme
 Veli ile�şimi ile ilgili kullanılan yöntemlerin tanı�lması ve içeriği hakkında bilgi verilmesi 
 (K12, Web sayfamız, facebook, instagram, SMS, e-posta )

3) Birimlerin ve zümrelerin tanı�lmasına ilişkin konuşmalar
 PDR Birimi-Gülden Kurt
 Ölçme ve Değerlendirme Birimi-Hüseyin Tunç
 Türk Dili ve Edebiya� Zümresi adına zümre başkanı Burhane�n Kara
 Yabancı Diller Zümresi adına zümre başkanı Ha�ce Özbasmacı
 Matema�k Zümresi adına zümre başkanı Pınar Tuncer Köksal
 FKB Zümresi adına zümre başkanı Ayşegül Ertunç
 Sosyal Bilimler Zümresi adına zümre başkanı Emre Erseven
 Sanat-Spor Zümresi adına zümre başkanı Burak Erman 
 tara�ndan yapılacak�r.

4) 9. sınıfların sınıf rehber öğretmenleri öğrencileri sınıflarına göre anons edecekler ve daha sonra 
öğrenciler okulun fiziksel donanımı  hakkında sınıf öğretmenleri tara�ndan bilgilendirilmek üzere 
salondan ayrılacaklardır. 

5) Velilerin sorularının alınması ve kapanışın ardından isteyen veliler okuldan ayrılabilirler. Daha 
ayrın�lı bilgi almak isteyen velilerimiz bahçede zümre başkanları ve birim uzmanları ile birlikte  
paylaşımlarını sürdürebilirler.

2



12 Eylül 2018  Çarşamba ve 13 Eylül 2018 Perşembe

Çarşamba ve Perşembe günleri dersler sınıflarda ve aşağıdaki zaman çizelgesine göre yapılacak�r.  

9. Sınıf branş öğretmenleri hem öğrenciler ile tanışacak hem de derslerinin amaçları hakkında bilgiler 
vereceklerdir. Öğretmenlerimiz çeşitli etkinliklerle öğrencilerimizin okullarına alışma ve ‘kendini okula 
ait hissetme’ sürecini hızlandırmayı planlamaktadırlar.  

Sınıflara ait ders programları 11 Eylül 2018 Salı günü öğrencilere dağıtılacaktır. 

1. Ders

2. Ders

3. Ders

4. Ders

Ara

Ara

Ara

40 dk.

10 dk.

40 dk.

10 dk.

40 dk.

10 dk.

40 dk.

09.30  -  10.10

10.10  -  10.20

10.20  -  11.00

11.00  -  11.10

11.10  -  11.50

11.50  -  12.00

12.00  -  12.40
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