11 Ağustos 2011

Değerli Velilerimiz,
Darüşşafaka ailesi olarak yeni bir Eğitim‐Öğretim yılına başlamanın heyecanı ve mutluluğunu hep
birlikte yaşıyoruz.
Darüşşafaka Giriş Sınavı başvuruları için yürüttüğümüz çalışmalar ve 20 ili dolaşarak yaptığımız tanıtım
toplantıları amacına ulaşmıştır. Bu yıl 1570 öğrenci okulumuzun giriş sınavına başvurmuştur. Sınav
sonucuna göre 120 yeni öğrencimiz aramıza katılacaktır.
Aramıza yeni katılan yöneticilerimizle ve öğretmenlerimizle, güçlü kadromuzla, öğrencilerimizin
başarılarına ivme kazandıracak çalışmalar ve planlamalarımızla 2011‐2012 Eğitim‐Öğretim yılına hazırız.
2011‐2012 Eğitim‐Öğretim yılında hedeflerimiz yine yüksek. Bu yıl öğrencilerimiz yine çok çalışacak,
yine yorulacak ancak sonucunda kendilerinin ve Darüşşafaka’nın hak ettiği başarıyı yakalayacaklar.
Okulun diğer tatil günleri ile ilgili çizelge aşağıda yer almaktadır:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Kurban Bayramı
Yılbaşı Tatili
Dönemin sona ermesi
23 Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı
Emekçiler Bayramı
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı
II.Dönemin sona ermesi

Tatil Başlangıcı
05.10.2011 – saat 17:00
28.10.2011 – saat 13:00
04.11.2011 – saat 17:00
30.12.2011 – saat 17:00
20.01.2012 – saat 13:00

Tatil Bitişi
06.10.2011 – saat 17:00
30.10.2011 – saat 17:00
09.11.2011 – saat 17:00
01.01.2012 – saat 17:00
05.02.2012 – saat 17:00

20.04.2012 – saat 13:00
30.04.2012 –saat 17:00
18.05.2012 – saat 17:00
17.06.2012 – saat 13:00

24.04.2012 – saat 17:00
01.05.2012 – saat 17:00
20.05.2012 – saat 17:00

Öğrencilerimizin çizelgede yer alan tarihler arasında tatilde olmaları, belirtilen tarih ve saatte de okula
dönmeleri eğitim‐öğretimden geri kalmamaları açısından büyük önem taşımaktadır. Bu konuya
çocuklarınız adına göstereceğiniz hassasiyet ve özen için teşekkür ederiz.
Darüşşafaka ailesine yeni katılan 4.sınıflarımızın okula uyum sürecini kolaylaştıran oryantasyon
programı 12 Eylül 2011 tarihinde başlayacaktır. 2011‐2012 eğitim – öğretim yılı için okulumuza kabul
edilecek tüm adaylar kesin kayıt yaptırmak ve okula uyum ( oryantasyon ) programına katılmak üzere
11 Eylül Pazar günü okulumuzda hazır bulunacaklardır. Velilerimiz 12‐13 Eylül günlerinde adaylarımız
ile birlikte okulda kalarak kendileri için düzenlenen programlara katılacak ve okulumuzu,
yöneticilerimizi daha yakından tanıma imkânı bulacaklardır.
Tüm etkinlikler ve duyurularımızı Web sayfamızdan takip edebilirsiniz.
Darüşşafaka’da bir gelenek haline getirilen “Homecoming”‐“Evinize Hoşgeldiniz” Partisi 18 Eylül 2011
saat 18:30’da okul bahçesinde yapılacaktır. Partiye tüm öğrencilerimiz ve velilerimiz davetlidir.

Okulumuz 19 Eylül 2011 saat 10:00’da TİM Gösteri Merkezi’nde düzenlenecek “Açılış Töreni” ile
2011‐2012 Eğitim‐Öğretim yılına başlayacaktır.
Kayıt döneminde öğrencilerimize verilen Öğrenci‐Veli El Kitabını öğrenciniz ile birlikte okumanızı ve
sizlere düşen sorumlulukları yerine getirmenizi, öğrencinizin akademik ve sosyal gelişimini yakından
takip etmenizi rica ederiz. Desteğiniz bize güç verecektir.
2011‐2012 Eğitim‐Öğretim yılında siz değerli velilerimizin katkılarıyla yeni başarılara hep birlikte
ulaşacağız. Tüm Darüşşafaka ailesine sağlıklı, başarılı ve mutlu bir yıl diliyoruz.
Gönülden sevgi ve saygılarımızla.

Adnan ERSAN
Kampüs Koordinatörü‐Lise Müdürü

Çiğdem KAYA
İlköğretim Okulu Müdürü

KAYIT TARİHİ:
•
•

4.Sınıf öğrenciler Kayıt: 12 Eylül 2010 Pazartesi
4.Sınıflar oryantasyon (okula uyum) programı : 12‐18 Eylül 2011

KAYIT İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER:
•
•
•
•

6 adet fotoğraf
Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
Yeşil kart belgesine sahip olanların kartlarını yanlarında getirmeleri gerekmektedir.
Daimi öğrenciler için Noter onaylı İstanbul velisine ait Muvaffakatname
İstanbul dışından gelen öğrencilerin İstanbul’da yaşayan tanıdıkları İstanbul velisi olabilir.
İstanbul velisi sorumlulukları; öğrencinin başarı durumunu takip etmek, hafta sonu ve tatillerde
öğrenciyi gerekirse misafir etmek ve tatillerde öğrenci velisinin İstanbul’da olmadığı
durumlarda öğrenciyi gidecekse il dışına gidebilmesi için terminal vs. bırakması ile sınırlıdır.
Noter tasdikli muvaffakatname; Öğrenci velisi ve İstanbul velisi tayin edeceği kişinin nüfus
kâğıtları ile notere giderek bir tür vekâlet alır.

4. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZİN OKULA GELİRKEN YANLARINDA GETİRMELERİ GEREKEN EŞYALAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

İç çamaşırı
Çorap
Tırnak makası
Tarak
Lif
Yüz havlusu
Terlik (yatakhanede giymek için)
Pijama
Günlük giysiler

