BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
ÖZEL BAŞKENT OKULLARI
Başkent Üniversitesi
Özel Başkent Okullarının
Sayın Velileri,
Başkent Okulları olarak okulun açıldığı günden bugüne değin yaptığımız çalışmalar konusunda sizleri
bilgilendirmek amacıyla hazırladığımız ‘’Ortak Veli Mektubu’’muzu sizlere sunuyoruz.

İLKOKUL
AKADEMİK ÇALIŞMALAR


Her sınıf düzeyinde ders kazanımlarına yönelik çalışmalara devam edilmektedir.



1.sınıf öğrencilerinin “Okuma Yazmayı Öğrenme” çalışmaları tamamlanmıştır.



Ekim ayından itibaren tüm 4.sınıf öğrencilerine, pazartesi, salı ve çarşamba günleri 16.00-17.00

saatleri arasında “Tamamlama ve Destek Dersleri Programı”na başlanmıştır. Bu program birinci
dönemin sonuna

kadar

devam etmiş olup,

program çerçevesinde

üç

‘’Deneme

Sınavı”

gerçekleştirilmiştir.


Ekim ayından itibaren okulumuz ara sınıf seviyelerine gelen öğrencilere yönelik “İngilizce Destek

Dersleri” uygulaması başlamış olup, bu çalışmalar yılsonuna kadar devam edecektir.


Her gün saat 16.00’dan sonra çalışan velilerimizin çocuklarına yardımcı olmak üzere

öğretmen/yardımcı öğretmen denetiminde anasınıflarında 17.30’a kadar, ilkokulda 17.00’yekadar
‘’Destek Hizmeti’’ verilmekte, bu hizmet saat 18.00’e kadar kütüphanemizde devam ettirilmektedir.


Ekim ayı boyunca Beden Eğitimi derslerinde 2,3 ve 4.sınıf öğrencilerine yönelik “Yüzme ve Yüzme

Teknikleri” eğitimi verilmiştir.

ETKİNLİKLER
Eylül ayında;


Okulumuzda göreve başlayan tüm öğretmenlere “Oryantasyon, Temel ISO, İş Sağlığı ve Güvenliği”

eğitimleri verildi.


Okulumuz Rehberlik Birimi tarafından Anasınıfı ve birinci sınıf öğrenci velilerine yönelik “Okula Yeni

Başlayan Öğrencilere Yaklaşımlar” konulu seminer düzenlendi.


Anasınıfları veli bilgilendirme toplantısı yapıldı.



Öğretim yılının ilk günü açılışı töreni yapıldı.



“İlköğretim Haftası” her sınıf düzeyinde kutlandı.



1,2,3 ve 4.sınıf öğrencilerine yönelik “Oryantasyon Programı” uygulandı.



4.sınıf öğrencilerine yönelik “Hazır Bulunuşluk Sınavı” uygulanmış olup, sınav sonucuna göre

değerlendirmeler yapılıp hedefler belirlendi.
Ekim ayında;


Tüm sınıf seviyelerinde “1.Veli Toplantısı ”düzenlendi. Bu toplantılarda velilerimiz program,

etkinlikler, uyum, kurallar vb. konularda bilgilendirildi.


“Okul Meclisi” çalışmaları sonunda okul başkanı seçimi yapıldı.



Rehberlik Birimi tarafından anasınıfı velilerine yönelik “Çocuklara Sorumluluk Kazandırma” konulu

seminer programı düzenlendi.


Rehberlik Birimi tarafından 1. sınıflar velilerine yönelik “Okulluyum, Okula Başlıyorum (Ödev ve

Sorumluluklar)“ konulu seminer düzenlendi.


Anasınıfı öğrencilerimizle Mavra Tiyatrosunda “Karagözün Diş Ağrısı” tiyatro etkinliğine gidildi.



Anasınıfı öğrencilerimizle “Atatürk Evi” gezi etkinliği gerçekleştirildi.



‘’Okul Aile Birliği’’ seçimi yapılmış olup, seçim sonrası birlik üyeleri arasında görev dağılımı yapıldı.



4.sınıf öğrencileri arasında “29 Ekim Cumhuriyet Coşkusu Satranç Turnuvası ”düzenlendi.



“Cumhuriyet Bayramı’mız, gününde görkemli bir törenle ve coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet

yönetiminin üstünlüğü sınıflar düzeyinde hafta boyunca devam eden etkinlik ve törenlerle pekiştirildi.


Rehberlik Birimi tarafından anasınıfı velilerine yönelik “Duyguların Tanınması ve İfade Edilmesi,4-5

yaş Gelişim Özellikleri” konulu seminer programı düzenlendi.
Kasım ayında;


Tüm zümre öğretmenleri temsilcileriyle aylık değerlendirme toplantısı yapıldı.



03-11 Kasım “Organ Nakli Haftası” etkinlikleri kapsamında, öğrencilerimize, Başkent Üniversitesi

Adana Dr. Turgut NOYAN Uygulama ve Araştırma Hastanesi doktorlarından Dr. Murat KUŞ tarafından
tiyatro salonumuzda günün anlam ve önemini belirten seminer verildi.


“10 Kasım Atatürk’ü Anma ve Yaşatma Günü” etkinliği okullarımızın ortak programıyla

gerçekleştirildi. Başkent Okulları, çalışanları, öğrencileri ve velileri ile birlikte Atatürk’ün izinden
ayrılmayacaklarını bir kez daha yinelemişlerdir.


1.sınıf öğrencilerimiz ile geleneksel “Bebek Fidan Dikimi’’ etkinliği gerçekleştirildi.



Anasınıfı ve 1.sınıf öğrencilerimize “Florürlü Vernik Uygulaması ve Ağız Diş Sağlığı Taraması“

yapıldı.


1.sınıflara yönelik gezi ve gözlem etkinliği çerçevesinde“ Atatürk Evi Müzesi Gezisi” gerçekleştirildi.



3. sınıflar gezi ve gözlem etkinliği çerçevesinde “ Adana’da Tarihi Eserler ve Doğa Gezisi ”

gerçekleştirildi.


3.sınıf öğrencileri arasında “Ata’ya Saygı” satranç turnuvası düzenlendi.



Anasınıfı velilerine “1.sınıfa Kayıt Yenilemeyle İlgili Bilgilendirme’’ mektubu gönderildi.



“Öğretmenler Günü”, okul içi ve okul dışı etkinliklerle kutlandı.



“Kızılay Haftası” etkinlikleri kapsamında, okulumuz tüm öğrencilerine yönelik kutlama programı

gerçekleştirildi.


Özel Başkent Okulları mezunu Milli Tenisçi İpek Soylu ile söyleşiye 2,3 ve 4. sınıf Tenis kulübü

öğrencilerinin katılımı sağlanmıştır.


1.sınıf öğrencilerine yönelik Çukurova Belediyesi’nde “Karlar Ülkesi” tiyatro etkinliği gerçekleştirildi.



2.sınıf gezi ve gözlem etkinliği çerçevesinde “Ulaşım Araçlarını Tanıma” ve “Atatürk Evi Müzesi”

gezisi gerçekleştirildi.
Aralık ayında;


2017 -2018 Eğitim Öğretim Yılı “1.sınıf Öğretmenleri ile Tanışma Kahvaltısı” ve “Özel Başkent

Okulları Sistem Tanıtım Sunumu” okulumuzda gerçekleştirildi.


Anasınıfları ve 1. sınıf ön kayıtları başladı.



2.sınıf kermes etkinliği ilkokul bahçesinde gerçekleştirildi. Elde edilen gelirle kardeş okulumuz olan

Salmanbeyli İlkokulu’na kütüphane yapılmasına katkı sağlandı.


Her sınıf seviyesinde ikinci veli toplantıları yapıldı.



1,2, ve 3. sınıf velilerine yönelik “Çocuklarda Özgüven ve Sorumluluk Bilinci ” konulu seminer

düzenlendi.


Okulumuz müzik zümre öğretmenleri tarafından geleneksel hale gelen ‘’Ben Bir Müzisyenim’’

etkinliği gerçekleştirildi.


Anasınıfları “PTT Gezisi” etkinliği gerçekleştirildi.

Ocak ayında;


Her sınıf düzeyinde yeni yıl etkinlikleri gerçekleştirildi.



Anasınıfı

Sosyal

Sorumluluk

Projesi

çerçevesinde

“Oyuncağımı

Paylaşıyorum”

etkinliği

gerçekleştirildi. Bu etkinlikle toplanan oyuncaklar Salbaş, Ömer Kanaatbilen ve Şambayadı İlkokullarının
Anasınıflarına teslim edildi.


1.sınıf öğrencilerimiz “Okuma Etkinliği”ni gerçekleştirdi.



Adana Devlet Tiyatrosu’nda sahne alan “Don Kişot” tiyatro oyununa 2.sınıf öğrencilerimizin katılımı

sağlandı.


“5 Ocak Adana’nın Kurtuluşu”, 2 ve 3.sınıf öğrencilerimizle gününde, yöremizin motifleri ile

süslenmiş etkinlik ve törenlerle kutlandı.


Anasınıfı ve 1.sınıf öğrencilerimize yönelik okulumuz tiyatro salonunda sinema etkinliği

gerçekleştirildi.


2 ve 3.sınıf öğrencileri “Geleceğe Enerjimiz Kalsın” sloganından hareket ile Enerji Tasarrufu Haftası

törenini gerçekleştirdi.

ORTAOKUL
AKADEMİK ÇALIŞMALAR



15 Ağustos 2016 tarihinde 8.sınıf öğrencileri ile TEOG sınavı hazırlık çalışmaları başlatıldı. Öğrenci

ve velilerimize TEOG sınav sistemi ile ilgili bilgilendirme sunumları yapıldı.
TEOG 1.sınavına 3 hafta kala “TEOG Kamp” çalışmaları başlatıldı. İlk hafta konuların tekrar edilmesinin
ardından 2 ve 3.hafta her gün deneme sınavı uygulandı. Deneme sınavı sonunda sınav sorula rı tek tek
çözüldü. Sınav sonuçları anında değerlendirilerek K12 sistemi üzerinden velilerimize geri dönütler
sağlandı. Öğleden sonra ise her dersten takım haline getirilmiş yaprak testler öğrencilere dağıtıldı. Soru
çözümlerinin ardından branş öğretmenleri öğrencilerimizin yapamadığı soruları çözdüler. TEOG hazırlık
çalışmalarından sınav tarihine kadar toplam 13 adet deneme sınavı uygulandı. Yapılan deneme sınavları
ile birlikte günde ortalama 350-400 arası soru çözümü gerçekleşti.


Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından her yıl 8.sınıflar için düzenlenen Adana geneli sınav

uygulamasında okulumuz geçen yıl olduğu gibi bu yıl da birinci oldu.


Okulun açıldığı ilk hafta tüm derslerden “Akademik Hazır Bulunuşluk ve İngilizce Kur Sınavı”

yapıldı. Sonuçlar değerlendirilerek gerekli öğretim planlaması yapıldı.


Tüm sınıf seviyelerinde “Veli ve Öğrenci Oryantasyon” toplantıları yapılarak velilerimize ve

öğrencilerimize gelişen eğitim sistemimizle ilgili bilgilendirme yapıldı.


5 ve 6.sınıf öğrencilerimiz için Bando, Basketbol, Yaylı Çalgılar, Bilişim Teknolojileri, Satranç,

Yaratıcı Eller, Almanca Tiyatro, Drama, Modern Dans, Eğitsel Oyunlar, Akıl Oyunları ve İngilizce
kulüpleri faaliyet göstermektedir.


Hafta sonları Basketbol, Yüzme ve Tenis spor kulüplerimizin yanı sıra Robotik, Model Uçak ve Fen

kulüplerimizde çalışmalarına devam etmektedir.


PDR Birimimiz tarafından tüm sınıf seviyelerinde öğrencilerimize “Akran Baskısı, Sınav Kaygısı,

Sınav Analiz Çalışmaları, Dikkat Dağınıklığı ve Konsantrasyon Teknikleri, Verimli Ders Çalışma
Teknikleri, Okulumla ve Sınıfımla Uyumluyum, Amaç Belirleme ve Motivasyon” konularında etkinlikler
ve bilgilendirme sunumları yapıldı.


23 ve 24 Kasım tarihlerinde yapılan I.TEOG Sınavı’nın sonuçlarına göre ders başarılarımız aşağıdaki

gibidir. Tüm öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik ederiz.
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ETKİNLİKLERİMİZ


Geçtiğimiz eğitim döneminde Fen Bilimleri Zümresi ve 6.sınıf öğrencilerimiz ile başlattığımız

“Okulumdaki Ağaçları Tanıyorum ve Koruyorum” projesi bu yıl sonuca ulaşmıştır. Kampüste bulunan
ağaçların karakteristik özellikleri ve bilimsel adları öğrencilerimiz tarafından araştırılmış, bu bilgileri
içeren plakalar hazırlanıp öğrencilerimiz ile birlikte ağaçlara asılmıştır.


Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk Milletine armağan ettiği 29 Ekim Cumhuriyet

Bayramı’nın 93.yıl dönümü velilerimizin de katılımıyla coşkuyla kutlandı. Dünya Organ Nakli Başkanı ve
Başkent Üniversitesi Kurucu Rektörü Profesör Doktor Mehmet HABERAL’ın da onurlandırdığı bu güzel
gün, hem Cumhuriyetimizin hem de Kurucu Rektörümüzün doğum gününün kutlanmasıyla şenlik
havasına büründü.


Türkçe dersinin en önemli özelliği, öğrencilere yaratma şansı vermesidir. İşte bu yaratma

macerasına 6. sınıflarda öykü yazma ve maket yapma etkinliğiyle devam edilmektedir. Yazılan öyküler ve
maketler sergilenerek öğrencilerin sunum becerileri de geliştirilmeye çalışılmaktadır.


Sosyal Bilgiler Zümresi tarafından 5.sınıf öğrencileri arasında “Cumhuriyet ve Atatürk” konulu pano

yarışması düzenlendi ve 5C sınıfımız birinci oldu.


Fen Kulübü ve Robotik Atölyesi öğrencileri, sağlıklı beslenmede önemli bir yeri olan yiyeceklerden

bal hakkında merak edilen konuları öğrenmek amacıyla “Anavarza Bal Fabrikası”na inceleme ve
araştırma gezisi gerçekleştirdiler. Öğrencilerimiz fabrikada üretim yetkilileri ve gıda mühendisi eşliğinde
bal üretim aşamaları hakkında, son teknolojilerin kullanıldığı laboratuvar ortamında bilgi sahibi olduktan
sonra üretimin her aşamasını görme fırsatı buldular. Ayrıca Anavarza Bal Fabrikası Ar-Ge birimi
tarafından geliştirilen toz bal üretimi hakkında bilgi sahibi oldular.


Sosyal Bilgiler Zümresi tarafından 6.sınıf öğrencilerimizle birlikte 10 Kasım Atatürk’ü Anma

etkinlikleri kapsamında “Ata’mıza Saygı” konulu kitap sergisi düzenlendi.


Türkçe Zümresi olarak geleneksel hale getirdiğimiz “Öykü Atölyesi” çalışmamıza bu yıl yazar Seran

DEMİREL katıldı. 6.sınıf düzeyinde çalışmalar yapan yazarımız öğrencilerimiz hayal güçlerinin gelişmesine
katkı sağladı.


Satranç Kulübümüz tarafından 5.sınıf öğrencilerimize “10 Kasım ATA’ya Saygı Satranç Turnuvası”

düzenlendi.


Matematik Zümresi tarafından her yıl düzenlenen “Kim Korkar Matematikten” bu yılda

5.sınıföğrencileri arasında düzenlendi. Çekişmeli geçen yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri
verildi.


Başkent Üniversitesi Adana Özel Başkent Okullarında, öğrencilerin okuma alışkanlığının artırılması

amacıyla “Al, Götür; Oku, Getir” projesi hayata geçirildi. Kuruluşundan bu yana, Atatürk ilkelerini ve
Türk kültürünün değerlerini evrensel bir bakışla bütünleştire bilen; geleceği için sorumluluk almaya hazır
bireyler yetiştirmeyi amaçlayan Başkent Üniversitesi Adana Özel Başkent Okullarında, öğrencilerin
okuma alışkanlığının artırılmasına yönelik yeni bir proje başlatıldı. Projeye, öğrencilerin de aktif
katılımı sağlandı. Çalışma kapsamında ilk olarak projenin ismi, “Oku” kelimesi raf görevi görecek şekilde

ortaokul binası girişine asıldı. Daha sonra öğrenciler, evlerinde bulunan ve önceden okudukları kitapları
getirerek arkadaşlarının okuması için raflara yerleştirdi. Proje ile öğrenciler, diledikleri kitabı hiçbir kayıt
yaptırmadan raftan alıp okuma imkânına kavuştu. Okul yönetimi, öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği “Al,
Götür; Oku, Getir” projesi ile okuma alışkanlığının artırılmasının yanı sıra sorumluluk ve payla şma
bilincinin geliştirilmesini hedefliyor.


Türkçe zümresi olarak okulumuz öğrencilerine her ay iki kitap okutuyor ve okunan bu kitapları

etkinliklerle pekiştirmeye devam ediyoruz. Öğrenciler kimi zaman “Süper Gazeteciler” den etkilenip
kendi kitap kapaklarını tasarlıyor, kimi zamansa “Mary Poppins”ten etkilenerek kitap ayracı yapmaya
koyuluyor. Özverili çalışmalarının sonucunda ise ortaya görülmeye değer ürünler çıkıyor. 5.sınıf
öğrencileri son olarak okudukları “Savaş Atı” adlı kitabın filmini izleyerek keyifli anlar yaşadılar. Böylece
kitap ile film arasındaki benzer ve farklı yönleri yakından görme imkânı buldular.


Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Kışla Yerleşkemiz,

“Çiçek Kent Adana” projesi kapsamında açılan fotoğraf sergisine ev sahipliği yaptı.


Sanatseverleri buluşturan fotoğraf sergisi, “Yaratıcı Eller Kulübü” öğrencilerimizden de yoğun ilgi

gördü. Öğrencilerimiz sergideki eserleri tek tek inceleyip fotoğrafların içeriği, nerede nasıl çekildikleri ve
çalışmaların yapım aşamalarını tartışırken, sergi ortamını da yaşama fırsatı buldular. Yorum yaparken, bir
esere hangi açılardan bakılması gerektiğini, kendi fikirlerini ifade etme, birbirlerinin fikirlerine saygı
duyma, eleştiri yapabilme ve estetik bakabilme becerilerini pekiştirdiler.


Matematik zümresi tarafından geleneksel hale gelen “1000 KELİME 1000 İŞLEM “ bilgi yarışması bu

yıl da ortaokul 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin oluşturduğu gruplarla yapıldı. Seyircilerin de katılımıyla büyük
bir coşku içinde geçen yarışmada gruplar başa baş mücadele ettiler. Batuhan KUŞÇU ve Zeynep Sude
BİNİCİ ’den oluşan grubumuz son turda rakiplerine fark atarak yarışmayı birincilikle tamamladılar.


Fen Bilimleri zümresi olarak çevresini koruyan ve doğaya sahip çıkan bireyler yetiştirmek amacıyla

2016-2017 eğitim öğretim yılında Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı “Okullarda Orman” programına
başvuru yaptık.2017-2018 eğitim öğretim yılında da eylem planımızı tamamlayarak okulumuza “Orman
Bayrağı” almaya hak kazanacağız. Okullarda Orman Projesi eylem planımızda yer alan TEMA ile ortak
çalışmalarından ilki gerçekleştirildi. Ormanların önemi üzerinde duruldu. Erozyon ve ku raklık hakkında
bilgi edinmek üzere TEMA Adana İl Temsilcisi Kenan DENİZ’le öğrencilerimiz buluşturuldu. TEMA’nın
kuruluş amacı hakkında bilgi verildi. Ayrıca ülkemizdeki ağaçların azalmasının etkileri, su kaynaklarının
azalması, kirlilik çeşitleri ve etkileri konusunda öğrencilerimizin neler yapabileceklerinin farkına varmaları
sağlandı.


Görsel Sanatlar dersi proje ödevi kapsamında yer alan çalışmalar sergi ile taçlandı. Her öğrenci

yabancı ve Türk ressamların hayat ve sanat hikâyeleri ile ilgili bilgi verirken, sanatçıların yaptığı
eserlerden seçerek röprodüksiyon çalışmasını gerçekleştirdiler.


Yabancı diller zümresi tarafından geleneksel “BakeSale” etkinliği bu yıl da büyük bir coşkuyla

gerçekleşti. Etkinlik çerçevesinde öğrencilerimiz, alım satım ile ilgili konuşma kalıplarını pratik yapma ve
bir sosyal etkinliğe katılarak paylaşma ve yardımlaşmayı pekiştirme olanağı buldular. Böylelikle bir sosyal
yardımlaşma projesinin etkin parçası olmanın haklı gururunu yaşadılar.

Müzik zümresince geleneksel hale gelen “Ben Bir Müzisyenim” etkinliği bu yıl da büyük bir coşku
gerçekleşti. Küçük müzisyenlerimiz, okulumuz tiyatro salonunda dinleyiciler ile buluşup onlara
unutulmaz anlar yaşattı. Birbirinden yetenekli öğrencilerimizin sergilediği müzik ziyafeti görülmeye
değerdi. Büyük beğeni toplayan programımızda, okul orkestrası ve solo enstrüman çalan birbirinden
yetenekli öğrenciler yer aldı.

LİSE
AKADEMİK ÇALIŞMALAR



Yoğun bir çalışma döneminde olan 12. sınıf öğrencilerimizin YGS ve LYS’ ye yönelik soru çözme ve

sınav deneyimlerini artırma odaklı hazırlıkları devam etmekte ve bu hazırlıklar ‘’grup çalışmaları’’ ve
‘’bireysel çalışmalar’’la desteklenmektedir. Bu amaçla 20 Haziran – 1 Temmuz 2016 tarihleri arasında 40
saatlik; 31 Ağustos -9 Eylül 2016 tarihleri arasında 40 saatlik olmak üzere okul açılışına kadar toplamda
80 saatlik YGS konu anlatımı ve ardından deneme sınavı uygulaması gerçekleştirilmiştir.


Okulumuz, 2016-2017 eğitim öğretim yılının başından itibaren öğrencilerinin akademik başarılarını

artırmak ve ÖSYM sınavlarına hazırlıkta konu eksiklerini tamamlayarak sınava bilinçli bir şekilde
hazırlanmalarını sağlamak amacı ile bire bir ve etüt çalışmalarını bir sistem içerisinde yürütmeye devam
etmektedir. Sistemimiz; tüm derslerden konu bitimlerinde yapılan tarama sınavları sonrasında rehberlik
servisinin sınav sonuçlarını değerlendirerek ders öğretmeni ile iş birliği içerisinde, okul sonrası 16.0017.00 saatleri arasında öğrencilerimizin konu eksiklerinin tamamlanmasına yönelik bire bir ya da grup
etütleri planlaması üzerine kuruludur. Ekim ayının başından beri devam eden söz konusu programların
bilgileri velilere k12.net online bilgilendirme sistemi üzerinden güncel olarak ulaştırılmaktadır.


Eylül ayında akademik çalışmalar çerçevesinde öncelikle Sorumluluk Sınavları, Matematik ve

İngilizce Düzey Belirleme Sınavları gerçekleştirildi.


Ekim ayında 9. ve 10. sınıf velilerimiz okul rehberlik servisi tarafından ‘‘Ergenlik Dönemi ve Etkin

Öğrenme Yöntemleri’’ konulu seminer verildi.


Öğrencilerimiz için; üniversitelerin, mesleklerin tanıtımı, sınav kaygısı ile baş edebilme vb. konularda

seminerler planlanmıştır. Seminerlerimiz okulumuzun WEB sayfasının Haftalık Bülten kısmından takip
edilebileceği gibi velilere güncel olarak SMS yolu ile de bildirilmektedir.


Lise idaresi ve PDR servisi tarafından tüm öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine ve başarılarını

artırmalarına katkı sağlamak amacıyla 11. ve 12. sınıflardan başlayarak her sınıf düzeyinde motivasyonteşvik odaklı toplu ve bire bir görüşmeler yapılmaktadır.


Üniversite sınavlarına hazırlık çalışmalarımız 9. sınıftan başlayarak 12.sınıfın sonuna kadarki süreci

kapsayan YGS-LYS Stratejik Hazırlık Planı çerçevesinde yürütülmektedir. Söz konusu plan sene başında
tüm sınıf seviyelerinde gerçekleştirdiğimiz oryantasyonlara katılan velilerimizle de paylaşılmıştır.


Bu yıl da

‘’Ortak Sınav’’ uygulamamamız, Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddesi

gereğince notların daha objektif biçimde verilmesini, aynı seviyedeki sınıflarda işlenen konuların eş

zamanlı olmasını, sınav sorularının zorluk derecesinin eşit olmasını, koşulların izin verdiği ölçüde günde
bir sınavdan fazla sınav yapılmamasını sağlamak üzere düzenlenmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz, her
sınav için farklı sınav salonlarında, farklı karma sınıf listeleri ve gözetmenlerle girdikleri ÖSYM sınav
düzeniyle benzerlik gösteren ortak sınavlarla 9. sınıftan itibaren ÖSYM sınavlarına hazırlık yapmaktadır.
Öğrencilerimize çizelge şeklinde verdiğimiz sınav tarihlerine okulumuzun WEB sayfasından da
ulaşabilmektedir.
Bu kapsamda 7 - 25 Kasım 2016'da, I. dönem I. ortak Sınavlar, 19 Aralık - 6 Ocak 2017 tarihleri arasında
II. ortak sınavlar, 6-12 Şubat 2017 tarihleri arasında sorumluluk sınavları, 13-31 Mart 2017 tarihleri
arasında ise II. dönem I. ortak sınavlar, yapılmıştır.


Öğrencilerimizin akademik performanslarını geliştirmek amacı ile yapılan tüm çalışmalar rehberlik

servisimiz tarafından k12.net “Öğrenci İzleme Programı” kapsamında açılan bireysel dosyalara güncel
olarak işlenmekte ve lise eğitimleri boyunca gelişimlerinin takibi hedeflenmektedir.


Ekim, kasım, aralık aylarında 11. ve 12. sınıflara toplamda 5 adet YGS, kasım ve ocak aylarında 9.ve

10. sınıflara 2 adet YGS denemesi uygulanmıştır.


Fen Bilimleri Bölümü tarafından 10FL - 10ALA sınıfları ile Adana Büyük Şehir Belediyesi Katı Atık

Bertaraf Tesisi’ne Teknik Saha Gezisi gerçekleştirildi.


20 Ocak 2017 Cuma günü 2016 - 2017 eğitim - öğretim yılı 1.dönemi sona erdi. 06 Şubat 2017

Pazartesi günü ise 2016 - 2017 eğitim - öğretim yılı 2.dönemi yeni lise binamızda başladı.



Okulun işleyişi ve etkinliklerin planlanması ile ilgili dönem başı toplantılar gerçekleştirildi.

ETKİNLİKLER


Sene başında sosyal kulüpler anketi uygulanarak öğrencilerin kulüp seçimlerini yapmaları sağlandı.



29 Ekim 2016’da velilerimizin de katılımıyla Cumhuriyet Bayramı ortak töreni, 28 Ekim 2016

tarihinde ise lise kutlama töreni gerçekleştirildi.


Okul meclisi seçimlerinde fen lisesi 11. sınıf öğrencisi Umut Can Uyalhas oy çoğunluğu ile başkan

seçildi.


Okul Aile Birliği Genel Kurulu ve seçimleri gerçekleştirildi. 21 Ekim 2015’te yapılan ilk toplantıda Lise

Okul Aile Birliği Başkanlığı’na Cennet Göz, seçildi.


Ekim ayında Uzman Doktor Klinik Psikolog Göksu Telmaç ve Avukat Kahraman Bozkurtlar tarafından

“Öfke Kontrolü” semineri verildi.


10 Kasım’da 9. ve 10.sınıf öğrencilerimizle Adana ziyareti sırasında Atatürk’le tanışmış olan konuk

Remziye Tatlı ile ‘’Atatürk Konulu Söyleşi’’ etkinliği gerçekleştirildi.


10 Kasım 2016’da ‘’10 Kasım Atatürk’ü Anma ve Yaşatma Haftası’’ kapsamında ortak tören ve lise

töreni gerçekleştirildi.


Kasım ayının ikinci haftasında Okul Aile Birliğinin ilk toplantısı gerçekleştirildi.



25 Kasım’da Başkent Kışla Yerleşkesinde Öğretmenler Günü Yemeği etkinliği gerçekleştirildi.



Kasım ayının son haftası ve aralık ayının ilk haftasında okul geneli ‘’Veli-Öğretmen Toplantıları’’

yapıldı.



03 Aralık 2016 tarihinde 10. Sınıf öğrencileri ile Ankara – Eskişehir, Üniversite Tanıtım ve Kültür

Gezisi gerçekleştirildi.
Bu kapsamda özellikle üniversite yönetimimizin de desteği ile Başkent Üniversitesinin fakültelerinin,
kampusunun ve sosyal olanaklarının ve ayrıca burs imkânlarının tanıtımına ağırlık verildi.


15 Aralık 2016’da 12. sınıf velilerimiz için Uzman Dr. Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Özlem Kütük

tarafından “Sınav Kaygısı’’ üzerine veli semineri gerçekleştirildi.


26 Aralık 2016’da 12. sınıf öğrencilerimiz, Ç.Ü Balcalı Kampusunda Educaturk Eğitim Fuarı

Etkinliği’ne katıldılar.


Tüm öğretmen ve öğrencilerimizin de katılımıyla 5 Ocak 2016’da lise bahçesinde Adana’nın Kurtuluş

Günü Töreni gerçekleştirildi.


Anadolu ve Fen Lisesi 10. sınıflarımız Başkent Üniversitesi Adana Turgut Noyan Uygulama ve

Araştırma Merkezi Kışla Yerleşkesinde ‘’Çiçek Kent Adana’’ konulu fotoğraf sergisi ziyaretinde
bulundular.

Siz, Sayın Velilerimize ‘’Başkent Okulları’’ olarak okulumuzla ilgili bilgi akışını sağlamaya devam edeceğiz.
Sene sonu bilgilendirme mektubumuzda buluşmak üzere…
Çocuklarımızla geçireceğiniz sağlık ve mutluluk dolu günler dileriz.

Mithat EROĞLU

Osman DALKIRAN

İlkokul Müdürü
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Genel Müdür

Meltem ÇAYLAKLI
Lise Müdürü

