
 

 

ÖZEL SEÇKİN KOLEJİ 
2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  

GENEL BİLGİLENDİRME METNİ 
 
 
Sayın Velimiz, 

 
2022-2023 Öğretim Yılında sizleri aramızda görecek olmaktan mutluluk duyuyoruz. 

Okulumuzun başlangıç tarihi 5 Eylül 2022 Pazartesi’dir. Okulumuz açılana kadar ihtiyaç 

duyacağınız bilgiler aşağıda sunulmuştur. 

 

 Okulumuz eğitim faaliyetlerini haftalık ders programı dahilinde günde 9 ders olarak  

08:50-16:35 saatleri arasında sürdürmektedir. Ancak okul idareleri tarafından 

belirlenecek program dahilinde ayrıca uygulanacak Etüt/Ek Ders/ Birebir çalışmaları 

nedeniyle çıkış saati 18:15’tir. 

 

2022-2023 Eğitim Yılı Başlarken Önemli Tarihler Nelerdir? 

8.Sınıflar LGS Hazırlık Başlangıcı  15. 08.2022 Hafta İçi Saat:09.00-13.00 

11. Ve 12.Sınıflar TYT/AYT Hazırlık Başlangıcı 22.08.2022 Hafta İçi Saat:09.00-13.00 

Öğretmenler Seminer Programı Başlangıcı 22.08.2022 Hafta İçi Saat:09.00-16.00 

30 Ağustos Zafer Bayramı  30.08.2022 Resmi Tatil 

Oryantasyon Programı(Anasınıfı 1.-5.-9. 
Sınıflar) 

31 Ağustos-01-02 Eylül 2022 

Servis Bilgilendirmelerinin Yapılması 02.09.2022 

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Başlangıcı 5 Eylül 2022 Pazartesi Saat 9:00 

 

Okulla nasıl iletişim kurmalıyım? 

 Okul santralimizden (342 339 91 91) öğretmenlerimiz,  Rehberlik Birimi ve yönetimle 

yapmak istediğiniz görüşmeler için randevu almanız, öğrencilerimizin akademik-

sosyal durumu hakkında sağlıklı ve hazırlıklı bilgi sunabilmemiz açısından önemlidir.

   

Okul ile ilgili bilgilendirmelere nasıl ulaşacağım? 

 Okul sisteminde kayıtlı görünen velilerimizin cep telefonuna bilgilendirme mesajları 

gelecektir. Ayrıca aşağıda belirtilen sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip 

edebilir, duyurularımıza ulaşabilirsiniz.  

 facebook/ozelseckinkoleji 

 instagram/ozelseckinkoleji 

 twitter/ozelseckinkoleji 



 

 

 www.seckinkoleji.com.tr 

Sene başında öğrencimiz için bir uyum programı uygulanacak mı? Uygulanacak ise 

ne zaman? 

 31 Ağustos-1-2 Eylül 2022 tarihleri arasında uygulanacak olan uyum programında 

ağırlıklı olarak takım oyunları, ikili ilişkileri geliştirecek grup oyunları ile  okulun 

kullanım alanlarını öğrenmelerini sağlayan ve içerisinde öğretmen kadrosunu, 

okulumuzun projelerini, sosyal etkinliklerini sportif ve akademik başarılarını, okulun 

genel işleyişini ve sistemini tanıtan kısa bir sunu gerçekleştirilecektir. 

Sağlıkla ilgili bilmemiz gerekenler nelerdir? 

 Öğrencinin sağlığı ile ilgili okul tarafından bilinmesi gereken bir durum var ise okullar 

açılmadan önce okul yönetimine bildiriniz.  Öğrencilerimize sağlık hizmeti sunmak, 

okul ortamında meydana gelebilecek sağlık sorunlarına müdahale yapmak amacıyla 

tam zamanlı doktor ve hemşireden oluşan sağlık ekibimiz bulunmaktadır. 

Servis hizmetleri nasıl sağlanmaktadır? 

Okulumuz servis hizmetlerini kendi araçları ve personeli ile sağlamaktadır. Servis görevlileri 

sene başında okulumuz tarafından öğrenci iletişimi, servis kuralları ve benzeri konularda 

eğitime alınır. 

 Eğitim yılı başlangıcında bütün öğrencilerimiz, oturdukları güzergâhlar ve yaş 

gruplarına göre servislere dağıtılmakta ve okula taşınmaktadır. 

 Öğrencimiz servis aracını o gün için kullanmayacaksa ve/veya velisi dışında bir kişi 

tarafından alınacaksa okul yönetimi bilgilendirilmelidir. 

 Servis değişikliğine ihtiyaç duyduğunuz durumlarda saat 14:00’a kadar okul 

yönetimini bilgilendirmeniz gerekmektedir. 

 

Velilerimizin servisle ilgili yukarıdaki hususa uymaları öğrencilerin okula güvenli ve sağlıklı 

ulaşımlarını sağlamak için oldukça önemlidir. 

Okulumuzda yemek hizmetleri nasıl sağlanmaktadır? 

 Okulumuz yemek hizmetleri okulumuz yemekhane birimi tarafından sağlanmaktadır. 

Öğrencilerimiz için her gün, yaş özellikleri ve beslenme gereksinimlerine uygun öğle 

yemeği menüleri beslenme uzmanları tarafından hazırlanarak öğrencilerimize 

sunulur. 

http://www.seckinkoleji.com.tr/


 

 

Okulumuz kıyafetlerini nasıl temin edebilirsiniz? 

 Okulumuzda sınırlı/serbest kıyafet yönergesi geçelidir. Yönerge sizlerle 

paylaşılacaktır. Ayrıca okul formasına gerek yoktur. 

Okulun ilk günü 

 Öğrencilerimiz okulun ilk günü kendi imkanları ile gelecek olup dönüşleri servislerle 

yapılacaktır. Ancak ilk gün okul açılış töreninde sizleri de aramızda görmek bizleri 

mutlu edecektir. 

 

Keyifli, başarılı ve sağlık dolu bir öğretim yılı geçirmek dileğiyle. 

 

       Özel Seçkin Koleji 

    Anasınıfı-İlkokul-Ortaokul-Anadolu Lisesi-Fen Lisesi 


