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Sayın Veli,

Okulumuz 25 yıldır kullanılan, bu nedenle model, kumaş kalitesi ve değişen beğeniler açısından kullanım 
sıkıntısı yaratan  üniformamızı günün koşulları ve öğrencilerin görüşleri doğrultusunda yenilemeye karar vermiştir.

 2012-2013 Eğitim - Öğretim yılından itibaren kullanmaya başlayacağımız  yeni üniformalarımızın model 
belirleme aşamasında sınıf temsilcilerimiz ve Okul Aile Birliği kendilerine sunulan örnekler üzerinden  farklı zevk 
ve ihtiyaçlar doğrultusunda seçim yapmıştır. Daha sonra  seçilen bu kıyafetler bazı öğrencilerimiz tarafından bir  
süre  kullanarak  kontrol edilmiştir.

 Uzun  bir  gözlem  ve  sosyal  tarama   sürecinden  sonra  alınan  bu  karar  ve  ilgili  çalışmaların  iç  
yönetmeliğimizde  yer  alan  «Üniforma  bireyin  sorumlulukları  ile  ilgili  davranışını  gösterir.  Bu  nedenle  
okulumuz öğrencilerinden beklenen, üniforma anlayışına özen göstermeleridir. » kuralını  desteklediğine ve siz 
velilerimizin de  bizlerle aynı  düşüncede olduğunuza inanıyoruz.

Konuyla ilgili bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla  

Suzan SEVGİ  Yann de LANSALUT

Türk Müdür Başyardımcısı           Müdür

...................................................................................................................................................................................

22/05/2012 tarihli 2012-2013 Eğitim - Öğretim yılından itibaren kullanılacak yeni üniformalarla ilgili duyuruyu  
aldım.

Öğrenci Adı,Soyadı : Veli  Adı, Soyadı :

Sınıfı, No’su : Veli İmzası :
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YENİ ÜNİFORMA İLE İLGİLİ BİLGİLER

2012-2013 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Notre Dame de Sion Fransız Lisesi üniforması FORMARAM 
Forma Tekstil Üretim ve Pazarlama Ltd.Şti tarafından üretilecek ve satılacaktır.

Haziran  ayında  kayıt  yenileme  döneminde  11,12,  13,  18,19,  25,  26  Haziran  tarihlerinde  şirketten  bir  
görevli,  model  ve beden seçeneklerini  göstermek ve siparişleri  almak için  okulumuzda bulunacaktır.  Temmuz 
ayından  itibaren  siparişler  doğrudan  mağazaya  verilecektir.  Bu  dönemde  sipariş  verilmesi  ağustos-eylül  
dönemindeki yoğunluğu azaltacaktır.

Buna göre,

Erkek Öğrenciler: 

 Siyah  kanvas  tarzı  okul  pantolonu  (pantolonun  kemer  kısmında  logo,  arka  cep  üzerinde   okul  ismi  
bulunmaktadır.)

 Uzun ya  da kısa kollu beyaz  okul  armalı  polo tişört  (soğuk günlerde polonun içine  giyilecek tişörtün 
mutlaka beyaz olması gerekmektedir.) 

 Siyah V yaka pamuklu kazak ve/veya siyah fermuarlı yün triko ve/veya bordo kapüşonlu fermuarlı sweat  
shirt ve/veya siyah fermuarlı sweat shirt 

Öğrenciler okulun içindeki tüm alanlarda -sınıf, koridor, kantin, kütüphane, bahçe vb.- bu üst seçeneklerinden  
herhangi birini, soğuk günlerde herhangi  ikisini  kullanırlar. 

 Tek renkli koyu ayakkabı 

Kız Öğrenciler: 

 Siyah, bordo biyeli logolu okul eteği veya siyah okul pantolonu (pantolonun kemer kısmında logo,  arka 
cep üzerinde  okul ismi bulunmaktadır.)

 Uzun ya  da kısa kollu beyaz  okul  armalı  polo tişört  (soğuk günlerde polonun içine  giyilecek tişörtün 
mutlaka beyaz olması gerekmektedir.) 

 Siyah V yaka kazak ve/veya siyah fermuarlı triko ve/veya bordo kapüşonlu fermuarlı sweat shirt ve/veya  
siyah fermuarlı sweat shirt 

Öğrenciler okulun içindeki tüm alanlarda -sınıf, koridor, kantin, kütüphane, bahçe vb.- bu üst seçeneklerinden  
herhangi birini, soğuk günlerde herhangi  ikisini  kullanırlar. 

 Üniformaya uygun renk ve desende çoraplar

  Tek renkli koyu ayakkabı 

2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında tüm son sınıf öğrencileri yeşil okul kazağını, son sınıfta okuyacak  kız 
öğrenciler arzu ederlerse eski okul eteğini kullanabilirler.

FORMARAM Forma Tekstil Üretim ve Pazarlama Ltd.Şti

İletişim bilgileri:
Acıbadem mah.Çiçekli sok.No:3/10 Kadıköy/İST 
Tel :(0216) 428 76 84 - 339 45 71 Fax :(0216) 545 00 10 
info@formaram.com 
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