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02.03.2021 
Sayın Veli, 
 
Uzun yıllar okul müdürü olarak da görev yapmış olan Kurucu Temsilcimiz Franz Kangler’ in ani ölümü bizi derinden 
sarstı. Son gününe kadar tüm gayreti ile mevzuat ve okulla ilgili güncel konularla ilgilendi. Bu azmini bizler de örnek 
aldığımızda onun anısını en güzel şekilde yaşatacağımızı düşünüyorum.  
 
İlk dönemi tüm zorluklara rağmen başarıyla tamamladığımıza ve bu başarıyı ikinci döneme de yansıtacağımıza 
inanıyorum. Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları tarafından yayınlanan tedbirler doğrultusunda ikinci dönemde de 
salgının getirdiği yaşam şartlarını ve zorlukları göz önünde tutarak gerekenleri mümkün olduğunca öğrencilerimizin 
lehine uygulayacağız.  
 
Öğrencilerimizin ders dışında değişik ve ilginç projelere yönelik çalışmalarını sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla 
ikinci dönemde sosyal kulüp çalışmalarına da yer vermek istiyoruz. Ayrıca öğrencilerimizin yabancı dilde konuşma 
becerilerini pekiştirmek üzere “İletişim Saati” uygulamasını Nisan ayına kadar denemek istiyoruz.  
Bu uygulama öğrencilerin not kaygısı olmadan öğretmenleri ile ilişkilerini güçlendirmelerine, birbirleriyle 
deneyimlerini paylaşmalarına katkı sağlayacaktır.  
 
Bu uygulamanın başarısını birkaç hafta sonra değerlendirecek ve sonuca göre devam edip etmemeye karar 
vereceğiz. Öğrencilerin iletişim derslerine yoğun bir şekilde katılmaları daha başarılı olmalarını sağlayacaktır. 
 
Bu haftadan itibaren 12. sınıf öğrencileri Pazartesi ve Perşembe günleri okula gelebilecekler. Diğer sınıflar için de bu 
uygulama geçerli olduğunda haftalık ders programını tekrar düzenleyerek WebUntis programında yayınlayacağız. 
Almış olduğumuz geri bildirimlerde öğrencilerimizin dersler arasında biraz daha zamana ihtiyaçları olduğunu 
öğrendik ve ders programımıza adapte ettik.  
 

  
12. sınıflar 

Pazartesi/Perşembe günleri  
Yüz Yüze Eğitim ders saatleri 

 

 
Hazırlık, 9.,10., 11. sınıflar 

Hafta içi her gün 
Çevrimiçi Eğitim ders saatleri 

 

 1. Ders 08.15 – 08.50  

Ara 10 dakika  

2. Ders 09.00 – 09.35 09.00 – 09.40 

Ara 10 dakika 5 dakika 

3. Ders 09.45 – 10.20 09.45 – 10.25 

Ara 25 dakika 20 dakika 

4. Ders 10.45 – 11.20 10.45 – 11.25 

Ara 10 dakika 5 dakika 

5. Ders 11.30 – 12.05 11.30 – 12.10 

Ara 10 dakika 5 dakika 

6. Ders 12.15 – 12.50 12.15 – 12.55 

Ara 25 dakika 20 dakika 

7. Ders 13.15 – 13.50 13.15 – 13.55 

Ara 10 dakika 5 dakika 

8. Ders 14.00 – 14.35 14.00 – 14.40 

 
10. sınıflar B2 sınavına yıl sonunda girecekler; 11. sınıflar C1 sınavına -öğrencilerin daha iyi hazırlanabilmeleri 
amacıyla- sonbaharda gireceklerdir. Veli Kahvaltımızı da en kısa sürede yapmayı, varsa sorunlara çözüm bulmayı 
planlıyoruz. 
 
İkinci Dönem Önemli Tarihler: 

8 - 19 Mart 2021  Birinci dönemin yazılı sınavları 
16 Mart – 1 Nisan 2021 12. Sınıfların sınavları  
27 Mart 2021  Veli Kahvaltısı (Zoom) 
29 Mart – 16 Nisan 2021 Sınav Haftası 
26 – 30 Nisan 2021  Yazılı Matura 
31 Mayıs 2021  B2 – Yazılı Sınavı /  10. sınıflar 
7 – 11 Haziran 2021  Sözlü Matura  
1 – 22 Haziran 2021  B2 – Sözlü Sınavı /  10. Sınıflar 
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Günlerin uzamaya başlamasıyla saat 08:00´de artık havanın aydınlandığını görüyoruz. Ders yılı sonuna kadar her 
gün daha da uzayacak günlerin bize en karanlık günleri ardımızda bıraktığımızı hatırlatacağını, gelecek sıcak günlerin 
ise sağlık, mutluluk ve tabii ki okul başarısını da getireceğini ümit ediyoruz.  
 
2021/2022 ÖĞRETİM YILINDA ÜCRETSİZ ve İNDİRİMLİ OKUMA: 
 

Önümüzdeki öğretim yılında (2021/2022) ücretsiz veya indirimli okuma konusundaki başvuruların 
29.03.2021 – 09.04.2021 tarihleri arasında yapılması gerekmektedir. Başvuru formları, 08.03.2021 tarihinden 
itibaren Muhasebe’den veya www.sg.k12.tr adresinden alınabilir. Eksik belgeli başvurular kabul edilmeyeceğinden 
başvuruların son güne bırakılmaması özellikle rica olunur.  
Gerekli belgelerin teslimi ve başvuru için son tarih 09.04.2021 Cuma günüdür. 
 
Saygılarımızla, 
 
 
 

Dr. Yasin BEŞER Mag. Gernot GRABHER 
Türk Müdür Başyardımcısı Okul Müdürü 
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