
Duyuru No:   2                         18.09.2018 

Konu           : Öğrenci Kulüp Tercihi  

              Sayın Velimiz, 
                    2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı I. Kanaat Döneminde öğrencilerimiz kulüp çalışmalarında 
bulunacaklardır. Kulüp programı 5.  sınıflar Pazartesi günü 17:05-18:30, 6. ve 7. Sınıflar Salı günü 17:05-18:30 
,5.,6. Ve 7. Sınıflar cumartesi günü 11:30-13:00 saatleri arasında uygulanacaktır. Sizin onayınız ile öğrencimiz 3 
kulüp tercihi yapacaktır. Tercih listesinde tek tercih yapılmayacaktır. Öğrencinin tercih ettiği birinci kulüp yeterli 
kontenjana ulaşmış ise öğrenci ikinci tercihine yerleştirilecektir. İkinci tercihte aynı durum yaşanırsa üçüncü 
tercihine yerleştirilecektir. Eğer öğrencinin tüm tercihlerinde kontenjan doldu ise öğrenci idare tarafında uygun 
görülen bir kulübe yerleşecektir. Tercih edilen Sporsal faaliyetteki kulüplerde öğrencinin (Branşa göre sağlık 
raporu istenebilir.) sağlık sıkıntısı varsa alınmayacaktır. Ayrıca kulüp seçimlerinde kulüp öğretmenlerinin görüş 
ve kanaati de dikkate alınacaktır. Öğrencinin tercih ettiği kulüplerde öğrencinin ilgi ve isteğine dikkat 
edilmesi ve formun belirtilen zamanda getirilmesi en önemli rica olunur. Öğrencilerimizin bu tercih formunu en 
geç 19.09.2018 Çarşamba gününe kadar getirmesi gerekmektir. Bilgilerinize rica ederim.   
  
Announcement No : 2  
Subject:    Student Club Preference 
Dear parents, 
                  Our students will be in Club works in the first term of 2018-2019 Academic year. In weekdays, the club 
program is for 5th graders on Monday (17.05-18:30), for 6th and 7th graders on Tuesday (17.05-18:30). At the 
weekend, the club program is for 5th, 6th and 7th graders on Saturday (11.30-13.00). Our student will choose 3 
clubs with your approval. If the first club preferred by the student has not reached enough quota, the student will 
be placed in the second preference. If the same situation is experienced in the second preference, it will be placed 
in the third preference. If the quota is filled in all preferences of the student, the student will place in a club which 
is suitable by the management. In preferred sporting activities, if the student has health problem, she or he will 
not be taken to the activity. In addition, the views and opinions of club teachers are important for us when 
choosing clubs. It is most important to pay attention to the interest and desire of the student in the clubs 
preferred by the student and to bring the form at the stated time. Our students should bring this preference form 
on Wednesday (19.09.2018) at the latest. For your kind information.  
                                                                                                                                              

  2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı  I. Kanaat Döneminde ……/…….. Sınıfında öğrenim gören …..……… Nolu ve 
……………………………….....…………………………….. isimli Öğrencimin yaptığı kulüp tercihini onaylıyorum. 

                   VELİ ADI-SOYADI                                                                                         İMZA 

Kulüp Adı  Tercih 
edebilecek 
Sınıflar 

Kontenjan Kulüp Adı  Tercih 
edebilecek 
Sınıflar 

Kontenjan 

1.İspanyolca (Spanish) 5.,6.,7. 20 12.Modern Dans (Modern Dance) 5.,6.,7. 12(Bayan) 
2.Astrofizik(Astrophysics) 6.,7. 15 13.Futsal (Futsal) 5.,6.,7. 15 
3.Mekatronik-Robotik  
(Mechatronics- Robotics) 

6.,7. 16 14. Matematik Ve Zeka Oyunları 
(Maths And Intelligence Games) 

5.,6.,7. 15 

4.Kodlama (Coding) 6.,7. 10 15.Satranç (Chess) 5.,6.,7. 10 
5.Biyokimya (Biochemistry) 6.,7. 16 16.Savunma Sporu (Martial Arts) 5.,6.,7. 12 
6.Drama (Drama) 5.,6. 20 17.Seramik (Ceramic) 5.,6.,7. 10 
7.Kuran-ı Kerim(Koran) 5.,6.,7.,8 20 18.Resim (Visual Art) 5.,6.,7. 10 
8.Basketbol(Basketball) 5.,6.,7. 15 19.Halkoyunları (Folk Dances) 5.,6.,7. 20 
9.Bocce( Bocca) 5.,7. 5 20.Ses Sanatları  (Sounds Art) 5.,6.,7. 15 
10.Dart (Dart) 6. 5 21.21.Yy Yazarlık Becerileri    

(21th Century Writing Skills) 
5.,6.,7. 15 

11.Okçuluk (Archery) 5.,6.,7. 10 22.İngilizce       (English) 5.,6.,7. 15 
TERCİHLERİM 
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