
Tarih: 25.08.2022 

Konu: 3 yaş, 4 yaş ve 5 yaş Sınıfı Veli-Öğretmen Tanışma Görüşmesi ve Oryantasyon 
Programı  

  Sayın Velimiz, 

     12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak olan 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında sizlerle birlikte 
olmanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Sizler ile daha önceki bilgilendirmelerimizde de 
paylaştığımız gibi, yeni eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin okula uyumlarını 
kolaylaştırmak, öğretmen ve arkadaşlarıyla tanışmalarını sağlamak amacıyla “Oryantasyon 
Programı” planlanmıştır. Programımız 6 Eylül 2022 Salı günü başlayacak olup, ilgili detaylar 
aşağıda sizlerle paylaşılmıştır. 

     Oryantasyon Programımıza, 6 Eylül Salı günü tüm öğrencilerimizin katılımıyla okul ortamında 
yarım gün yapılacak olan çalışmalarla devam edilecektir. Oryantasyon programımız 8 Eylül 2022 
Perşembe günü tamamlanacaktır. Öğrencilerimizin okula uyum süreçlerini rahat geçireceklerine 
inanıyor, her zaman işbirliği içinde olacağımız yeni eğitim öğretim yılının sağlıklı, mutlu ve başarılı 
geçmesini diliyoruz.  

Saygılarımla, 

GEN Koleji 
Okul Müdürlüğü 



2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 
3 YAŞ, 4 YAŞ VE 5 YAŞ 

ORYANTASYON PROGRAMI 

TARİH SAAT AÇIKLAMA 

6 Eylül 2022 
Salı 

7 Eylül 2022 
Çarşamba 

8 Eylül 2022 
Perşembe 

09.45-10.00 

10.00-11.45 

11.45-12.00 

12.00 

Öğrencilerimizin Okula Gelişi 

Öğrencilerimizin, oryantasyon programı eşliğinde okula uyum 
etkinliklerine katılmaları 

Ara Öğün İkramı 

Öğrencilerimizin Aileleriyle Eve Dönüşü 

6, 7 ve 8 Eylül 2022 günlerinde gerçekleşecek, GEN Koleji Anaokulu Oryantasyon Programı 
doğrultusunda öğrencilerimiz okula uyum etkinliklerine katılacaktır. Öğrencimizin okula uyum 
durumu dikkate alınarak, velimizin okul programı saatlerinde okulda veya okul dışında bulunması 
hakkında sınıf öğretmenimiz görüşlerini paylaşacaktır. 



GEN Koleji 3 Yaş, 4 Yaş ve 5 yaş Oryantasyon Programımız aşağıda belirtilen 
çerçevede gerçekleşecektir:  

✓ 6 - 8 Eylül 2022 tarihleri arasında öğrencilerimizin okula ulaşımları velilerimiz tarafından 
sağlanacaktır. 12 Eylül 2022 Pazartesi günü servis hizmetimiz başlayacaktır. Servis 
kullanacak öğrencilerimizin kayıtlarının 9 Eylül 2022 Cuma gününe kadar servis 
birimine başvurularak yapılmasını rica ederiz.

✓ Öğrencilerimiz oryantasyon günlerinde okula serbest kıyafet ile geleceklerdir.

✓ 6 Eylül 2022 günü itibariyle, öğrencimize ait yedek kıyafetlerin (iki adet iç çamaşırı, 2 adet 
çorap, 2 adet mevsimine uygun dış giyim, kirli torbası, 1 paket ıslak mendil), okul çantasının 
içinde öğretmenlerimize teslim edilmesini rica ederiz.

✓ Öğrencilerimizin gün içerisinde su içmek için kullanacakları kendilerine ait su mataralarının 
üzerine isim ve soyadlarını yazarak getirmelerini rica ederiz.

✓ Yayın ve forma paketlerinizi GEN Store’dan online olarak 12 Eylül 2022 Pazartesi gününe 
kadar satın almanız önerilir. Yayın paketleri siparişiniz sonrasında 4-5 iş günü içerisinde 
okula gelecek ve sınıf öğretmenlerine teslim edilecektir. Sınıf öğretmenlerimiz kitaplara 
öğrencilerin ad-soyad bilgilerini yazarak öğrenci kişisel dolaplarına yerleştirecektir.

✓ Yayın paketleri okullara teslim edilene kadar öğrencilerimizin kullanması için evde bulunan 
bir adet kalem kutusunu (renkli kuru boya kalemi, yapıştırıcı ve evde bulunan çocuk makası) 
6 Eylül Salı günü öğrencimizin çantasının içinde göndermenizi rica ederiz.

✓ Okullarımızdan sizlere gönderilen tüm duyurulara K12Net Bilgi Sistemi’nden size gönderilen 
kullanıcı adı ve şifre ile anında ulaşabilirsiniz. K12NET Bilgi Sistemi giriş bilgileriniz 9 Eylül 
Cuma gününe kadar sizlere SMS ile gönderilecektir.

✓ Öğretmenlerimizin sizlerle paylaşacağı ders programı, yemek menüsü,  ödevler, mesajlar, 
sınıf içi çalışma fotoğrafları ve içeriklerine öğrencimizin adına açılan mail adresi ve şifresi ile 
Classroom üzerinden ulaşabilirsiniz. Öğretmenlerimiz tarafından Classroom kullanım 
kılavuzu sizlerle ayrı olarak paylaşılacaktır. 


