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202 0-2 02 1 Eğ i ti m Y ı lı Değ erl en d i rmesi

2020-21 eğitim yılını MEB’in açıklamaları doğrultusunda uzaktan ve hibrit eğitim modellerini uygulayarak tamamladık.
Yıl içinde bizlerin, öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve siz velilerimizin görüş ve önerileri doğrultusunda süreç içinde
gelişerek eğitim yılımızı bitirdik. Sizlerle biten eğitim yılının değerlendirmesini paylaşmak isteriz.
UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA PLATFORMU

Açı İlkokulu olarak dünya genelinde yaygın olarak tercih edilen Microsoft TEAMS uygulamasını eğitim programımızın
uygulanmasında, toplantılarımızda, eğitimlerimizde kullanmaya devam ettik. Aşağıdaki uygulamaları uzaktan eğitim sürecinde
yaş grubu özelliklerini dikkate alarak derslerimizde kullandık. Bu sayede öğrenci öğreniminin daha etkili kontrol edilmesini
sağladık.

UYGULAMALAR
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AKADEMİK PROGRAM İÇERİĞİ

Uzaktan eğitim döneminde Raz Plus ve OKA çevrim içi kaynak destek platformlarının verimini gözlemledik. Yeni dönemde de bu
eğitim platformları öğrencilerimizin erişimine sunulacaktır.
Mart 2019’dan bu yana deneyimlediğimiz uzaktan eğitim sürecinde satranç, go, dans gibi rotasyonlu etkinliklerimiz için verimli
fırsatlar yaratamadık. Bununla birlikte sanat, spor, müzik ve drama derslerinin çevrim içi ortamda yapılmasını sağladık. Bunun
yanında kütüphane öğretmenimiz tarafından kitap okuma ve kitap etkinlikleri düzenleyerek ve çevrimiçi kütüphane
kanalımızdaki paylaşımlarla öğrencilerimizin okuma alışkanlıklarını desteklemeyi sürdürdük.
Yüz yüze eğitim modelinde yaptığımız gezi ve söyleşi programını uzaktan eğitim sürecinde sanal geziler ve çevrim içi söyleşiler
olarak yeniledik. Yeni eğitim yılında da sanal geziler ve çevrim içi söyleşilerin yanında açık alan gezilerimiz planlanmaktadır.

ÖZEL HAFTALAR

Okulumuzun felsefe ve kültürünü yansıtmakta olan özel gün ve haftalarımızdan Spor, Arkadaşlık, Müzik ve Sanat Haftası’nı
çevrim içi kutladık. İngilizce ve Bilim Haftası’nı çevrim içi programa uygun olmadığı için geçtiğimiz eğitim yılında uygulayamadık.
Bu yıl hedefimiz tüm haftaları okulumuzda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kutlayabilmektir.

REHBERLİK DERSLERİ

Öğrencilerin sosyal duygusal gelişimini destekleyici rehberlik dersleri ile öğrencilerin arkadaşlarından ve öğretmenlerinden
uzakta kaldıkları bir dönemde kendilerini ifade edebilecekleri bir alan yaratıldı. Haftada bir rehberlik derslerini programın içine
dahil ettik. Rehberlik öğretmenlerimizin öğrencilerimizle bireysel olarak görüşmeleri çevrim içi ortamda devam etti. Akran
Dayanışması Projesi’ni çevrim içi ortamda uyguladık. Bu çalışmaların yüze yüze eğitim modelindeki kadar etkili olmasa da
öğrencilerimizin motivasyonu açısından verimli olduğunu gözlemledik. Yıl içinde rehberlik veli bilgi metinleri yayınladık. Veli
söyleşilerine devam ettik. Bu yıl öğrencilerimizin yüz yüze eğitime başlama sürecinde rehberlik öğretmenlerimiz hazırladıkları
programla öğrencilerimizi destekleyecekler. Sizlerden sene içerisinde rehberlik bölümümüzün yapacağı söyleşilere katılmanızı
ve gönderecekleri bilgi metinlerini takip etmenizi bekliyoruz.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Çevrim içi ortamda öğrencilerimizin akademik gelişimini kullandığımız uygulamalar ve yaptığımız bireysel kazanım
değerlendirmeleriyle takip ettik. Bu değerlendirmeler sonucunda eksik kazanımları belirledik. Bireysel ve grup çalışmalarıyla
eksik kazanımların tamamlanmasını destekledik. Yaptığımız yıl sonu değerlendirmelerin sonuçlarını ve araya giren yaz tatilini de
göz önüne alarak, temel kazanımların tekrarı amacıyla okullar açılmadan önceki hafta için telafi programı hazırladık.

HİZMET İÇİ EĞİTİMLER

Programın etkili uygulanması ve öğrenmenin maksimum düzeyde gerçekleşmesi için yıl içerisinde ve ağustos ayında
öğretmenlerimize katılımı ve paylaşımları ile gerçekleşen çevrim içi eğitimlerimiz devam etti. Eğitim öğretim programının
izlenmesi ve değerlendirilmesi amaçlı akademik koordinatör ve okul yöneticileri çevrim içi derslere ve plan toplantılarına
katılmaya, öğretim materyalleri ve uygulamalar hakkında öğretmenlere dönüt vermeyi sürdürdü.
Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yavuz Samur’dan oyun temelli eğitim ve ICT
müfredat geliştirme, Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Prof. Dr. Özgür Öner’den öğrencilerin akademik ve sosyal duygusal gelişimi,
Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Pentalitha kurucusu Özer Öztürk’ten ise matematik öğretimi ile ilgili eğitimler alarak
akademik programımızı zenginleştirmeye devam ediyoruz.
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2021-22 Eğitim Yılı Başlangıcı ve Okul
Takvimi
Akademik takvimimizden bazı önemli tarihleri aşağıda görebilirsiniz. Detaylı akademik takvimimize “Veli Bilgilendirme
Sistemi’mizden (cis.acischools.k12.tr) ulaşabilirsiniz.

31 Ağustos-3 Eylül 2021
Oryantasyon ve telafi günleri

6 EYLÜL 2021
2021-2022 Eğitim öğretim yılı başlangıcı

15-19 KASIM 2021
Kasım Tatili – 1. Açı dönemi bitişi

24 ARALIK 2021
Tatil

24 OCAK – 4 ŞUBAT 2022
Yarı Yıl Tatili

11- 15 NİSAN 2022
Nisan Tatili – 3. Açı Dönemi bitişi

17 HAZİRAN 2022
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı sonu

*Dini ve Milli Bayramlar resmî tatildir.
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Okul Hazırlığı
Okulumuzun Acil Durum ve Salgın Prosedürü yüz yüze eğitimin açılacağının bildirilmesiyle yenilendi. Prosedürümüzün
güncellenmiş haline veli bilgilendirme sistemi üzerinden ulaşabilirsiniz.
Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni rehber elimize ulaşmamıştır. Uygulamalarda değişiklik olması
durumunda sizlerle paylaşılacaktır.
Bu eğitim yılında yüz yüze eğitim modeliyle ilerleyeceğimizi düşünsek de değişen sağlık koşullarına bağlı olarak, tüm
okul veya sınıf bazında eğitim modelinin değişmesi söz konusu olabilir.
6 Eylül Pazartesi günü yeni dönemimiz başlamadan önce tamamlanacak olan okul hijyen ve sağlık hazırlıkları aşağıdaki
şekildedir:
Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı’nın gerekli gördüğü, okulun açılışı ile ilgili olan tüm tedbirler alındı.
➢ Covid-19 korunma tedbirleri için gerekli görseller asıldı.
➢ El dezenfektasyon yerleştirildi.
➢ Ateş ölçüm planlaması yapıldı.
• Detaylı temizlik ve hijyen uygulamalarına düzenli olarak devam edilmektedir.
• Covid-19 aşısının, hastalığı ağır geçirmeyi ve ölümleri önlediği Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından açıklanmıştır.

Bu nedenle, Açı Okulları olarak aşı tanımlanmış tüm çalışan, öğrenci ve velilerimizin Covid-19 aşılarını yaptırmalarını
önemle tavsiye ederiz.

Açı Okulları Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı uygulamalarını takip eder. Bu bağlamda;
Millî Eğitim Bakanlığı açıklamalarına göre, okul çalışanları için aşı zorunluluğu aranmayacak ancak aşı olmayanlardan
haftada iki kez PCR Testi istenecektir.

Açı İlkokulu öğretmenlerinin aşılanma oranları;
Açı Sarıyer İlkokulu 1.doz aşı tamamlanma oranı %99, 2.doz aşı tamamlanma oranı %98’dir.
Açı Akatlar İlkokulu 1.doz aşı tamamlanma oranı %94, 2.doz aşı tamamlanma oranı %92’dir.
*Diğer tüm okul çalışanlarının-personelin aşılanma oranı %100’dür.
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Okul Açılışı
Milli Eğitim Bakanlığı açıklamasına göre, 6 Eylül Pazartesi itibariyle 5 gün tam zamanlı yüz yüze eğitime başlanacaktır.

Yüz yüze eğitim devam ederken Covid-19 vakası nedeniyle sınıf bazında ya da bireysel olarak okula gelemeyen öğrenciler için
çevrim içi programı değerlendirilir. Öğrenci sayısına ve koşullara göre farklı bir program sunulabilir.

Milli Eğitim Bakanlığı, tüm okulların Covid-19 riski sebebiyle çevrim içi eğitime geçmesini bildirdiğinde, Açı “Uzaktan Öğrenme
Programı” sizlerle detaylıca paylaşılacaktır.

Örgün Öğrenim
6 Eylül 2021 itibariyle uygulamaya başlayacağımız örgün eğitimin sınıflar özelindeki ders zaman çizelgesini aşağıda görebilirsiniz.
Haftalık ders programına 6 Eylül itibari ile veli bilgi sisteminden ulaşabilirsiniz.

1-2.SINIFLAR
3-4.SINIFLAR
Okula Geliş: 08.00-08.10
08.10-08.25: Sabah sohbeti, sabah sporu, sabah dansı

1.Ders
Ara
2.Ders
Teneffüs
Beslenme
3.Ders
Ara
4.Ders
Yemek
Teneffüs
5.Ders
Ara
6.Ders
Ara
Beslenme
Teneffüs
7.Ders
Ara
8.Ders

08.25-09.05
09.05-09.10
09.10-09.50
09.50-10.05
10.05-10.15
10.15-10.55
10.55-11.00
11.00-11.40
11.40-12.00
12.00-12.20
12.20-13.00
13.00-13.05
13.05-13.45
13.45-13.50
13.50-14.00
14.00-14.15
14.15-14.55
14.55-15.00
15.00-15.35

1.Ders
Ara
2.Ders
Ara
Beslenme
3.Ders
Teneffüs
4.Ders
Ara
5.Ders
Yemek
Teneffüs
6.Ders
Ara
7.Ders
Teneffüs
Beslenme
8.Ders
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08.25-09.05
09.05-09.10
09.10-09.50
09.50-09.55
09.55-10.05
10.05-10.45
10.45-11.00
11.00-11.40
11.40-11.45
11.45-12.25
12.25-12.45
12.45-13.00
13.00-13.40
13.40-13.45
13.45-14.25
14.25-14.40
14.40-14.50
14.50-15.30

Güne Başlarken

Aileler sabah okula gelmeden önce öğrencilerin ateşini ölçmelidir. Ateşi 37,5 derece ve üzerinde olan öğrenciler
okula gönderilmez ve okul bilgilendirilir.
Öğrenciler yedek maske ve su matarası gibi kişisel eşyalarını yanlarında bulundurur.
Okul girişlerinde ateş kontrolü yapılır ve öğrenci bilgileri kayıt altına alınır.
Ateşi 37,5 derece ve üzerinde ise kendi imkanları ile gelen öğrenci velisine teslim edilir. Servisle gelen öğrenciler
ise izolasyon odasına alınır, okuldan alınması için veli ile iletişime geçilir. Okul yönetimi bilgilendirilir, öğrencinin
sağlık durumu takip edilir.
Öğrenciler belirlenen kapılardan okula giriş yapar. Veli okul binası içine alınmaz.
Öğrenci kendi maskesi ile okula gelir, gün içerisinde düzenli aralıklarla maskesini değiştirmesi beklenir ve bu
konuda yönlendirilir.
Öğrencilerin sınıfa girişlerinde ve gün içinde sıklıkla el hijyeni sağlanır.
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Ders Esnasında

Sınıflarda oturma düzeni ve materyal kullanımı Milli Eğitim Bakanlığı’nın fiziksel mesafe ve kişisel araç-gereç
kullanımı kurallarına göre düzenlenecektir.
Etkinlik öncesi ve sonrasında, geçişlerde her öğrencinin el hijyeni sağlanır.
Sınıf içi etkinlikler fiziksel mesafe kurallarına uygun olarak planlanır.
Spor, müzik sınıfları ve diğer etkinlik odalarının kullanımı sağlık koşullarına bağlı olarak planlanır. Bu alanların
kullanılamaması durumunda, dersler öğrencilerin kendi sınıflarında veya açık havada planlanır.
Sınıflar ve etkinlik alanları düzenli olarak havalandırılır. Dersler sırasında sınıf pencereleri ve kapıları açık tutularak
doğal havalandırma sağlanır.
“Hijyen ve Güvenlik Uygulamaları” başlığı altında paylaşılan tablolarda belirtilen hijyen ve temizlik rutinlerine göre
dezenfekte edilir.
Gün içinde öğrencilerin düzenli ateş kontrolü sağlanır.
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Bahçe Zamanları ve Ders Araları

Ders araları ve bahçe giriş çıkışlarında öğrencilerin el hijyeni sağlanır. Düzenli ve doğru el yıkama ve fiziksel mesafe
kurallarına ait hatırlatmalar sıklıkla tekrarlanır ve öğrenciler sorumlu öğretmenler tarafından yönlendirilir.
Sınıflarda pencereler güvenli koşulda açık tutulur ve belirlenen aralıklar da ortamın havalandırılması sorumlu
öğretmenler tarafından sağlanır.

Bahçe zamanları fiziksel mesafe kurallarına uygun olarak planlanır.

Oyun ekipman ve alan kullanımı yine fiziksel mesafe kurallarına uygun kişi sayısı ile sınırlanır. Oyun ekipmanları
düzenli aralıklarla dezenfekte edilir.
Bahçe oyun alanları sağlık koşullarına uygun olarak gerekli durumlarda sınırlandırılabilir.
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Beslenme ve Yemek Zamanları

Beslenme ve yemek zamanları çizelgede belirtilmiştir. (Sayfa.7)
Örgün öğrenimde beslenme sınıflarda, öğle yemekleri ise yemekhanede fiziksel mesafe kurallarına uygun olarak
verilecektir.
Her grubun yemek saati öncesi tüm yemek masa ve sandalyeleri yüzey dezenfeksiyonu ile silinir. Tekrar kullanım
saatleri buna uygun olarak planlanır.

Yemek servisi esnasında tüm çalışanlar koruyucu maske ve eldiven kullanır.
• Yemek ve beslenme menüsü aylık olarak veli bilgi sistemine (CIS) eklenecektir.
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Tüm yemekhane ekipmanları aşağıdaki tabloda yer alan plana göre dezenfekte edilir.
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Okuldan Erken Çıkış/ Gün Sonu

Öğrencilerin okuldan çıkış notları en geç 13.00’e kadar servis sorumlusu ya da öğrenci işlerine iletilmelidir. Aksi
durumlarda günlük rutinlerin yoğunluğundan ötürü öğrencinin istenilen saatte çıkışında aksaklıklar yaşanabilir.
• Servislerde misafir öğrenci uygulaması bu yıl da uygulanmaz.
Öğrenci giriş-çıkışlarında okul binasına veli alınmaz. Velilerimiz, belirtilen veli bekleme alanında fiziksel mesafe
kurallarına uygun ve maske takarak öğrencisini teslim alır.
Öğrencisini alacak velilerimiz okul çıkışı belirlenen saatten en fazla 10 dakika önce okul bahçesine giriş yapabilir.
Aynı öğrenciyi almaya gelen birden fazla veliden sadece bir kişi ateş kontrolü yapılarak bekleme alanına
yönlendirilir.
• Öğrenciyi teslim alan veli ya da diğer kişiler okul ve bahçede zaman geçirmeden en kısa sürede ayrılır.
• Öğrencilerin okuldan ayrılması itibariyle tüm okul, “Hijyen ve Güvenlik Uygulamaları” başlığı altında paylaşılan
tablolarda belirtilen hijyen ve temizlik rutinlerine göre dezenfekte edilir.
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Genel Uygulamalar
Okulumuz öğrenci, öğretmen, personel ve ailelerinde görülebilecek herhangi bir Covid-19 tanısında, Sağlık
Bakanlığının uygulamalarını takip eder.
Okul saatleri içinde dışarıdan ziyaretçi kabul edilmez. Okul saatleri dışında okula girişlerinde ateş ölçümü yapılarak
ziyaretçilerden maske takmaları, el dezenfektasyonu uygulamaları istenir.
Tüm Açı paydaşları (öğretmenler, idari kadro, öğrenciler) okula maske ile gelir. Gün boyunca belirli aralıklarla
maske değiştirir. Ders esnasında maske takar.
Bireysel ve dönemsel veli görüşmeleri, program tanıtım sunumları, özel gün ve etkinlikler çevrim içi gerçekleştirilir.
Açık alanda yapılacak gezilerimiz planlanacaktır. Kapalı alan gezileri Covid-19 risk seviyesi düşene kadar iptal edilir.
Düzenli yapılan takip ve değerlendirmelere göre tekrar programa dahil edilebilir.
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Psikolojik Danışmanlık ve
Rehberlik

Covid-19 salgını, bütün dünyada pek çok alanı olduğu gibi eğitim ve öğretimi de etkilemeye devam
etmektedir. Bu süreçte, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik biriminin koruyucu ruh sağlığı adı altındaki çalışmalarının
önemi artmış ve çalışmaları yoğunluk olarak bu yönde artmıştır. Böylece öğrencilerin bu süreçte baş etme becerilerini
güçlendirmeye ve eğitim ve öğretim hayatlarına psiko-sosyal açıdan sağlıklı bir şekilde devam etmelerine yardım
etmek amaçlanmıştır. Değişen düzende, farklı koşullar ve buna bağlı olarak farklı ihtiyaçlar ortaya çıkmıştır.
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi, çalışmalarını örgün eğitim ve farklı koşulları içeren eğitim modellerinde
uyum süreci, sosyal-duygusal destek, akademik destek ve aile ve toplum desteğine göre planlamıştır.

Uyum Süreci
Uyum süreci ile ilgili öğretmenlere yönelik seminer verilir.
Okul içinde değişen kurallar hakkında (maske takma, fiziksel mesafeye dikkat etme, hijyen nedeniyle bazı
materyallerin sınıfta olmaması vb.) öğrencilere bilgi verilir.
Okuldaki yeni düzenle ilgili öğrencilerin düşüncelerini ve sorularını dile getirebilmelerine destek olunarak soruları
yanıtlanır.
Yüz yüze rehberlik dersi haftada bir kez yapılır.
Uyum sürecinde zorlanan öğrenciler ile bireysel çalışmalar planlanır ve aileleri ile çevrim içi görüşmeler düzenlenir.
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Bilişim Uygulamaları

Açı Okulları bilişim teknolojilerini, öğrencilerine mekân bağımsız her zaman erişilebilir öğrenim deneyimleri sunmak
üzere her zaman destekler. Tüm öğretmenlerimiz dizüstü bilgisayar kullanarak öğrencileriyle sadece yüz yüze eğitimde
değil uzaktan öğrenim sürecinde de aynı eğitim kalitesini devam ettirmesine teknik destek sağlar. Platform seçimimiz
güvenlik, verimlilik ve bütünleşik çözüm standartlarını bir arada barındıran Microsoft Office 365 ailesi ürünleriyle yine
Microsoft Teams iş birliği uygulaması üzerinden öğrenim deneyimlerine olanak tanır.
IT birimi, güvenli erişim için tüm öğrencilerine öğretim yılı başında hesap oluşturarak en iyi kullanıcı deneyimini
sağlamak üzere kullanım yönergeleri, multimedya içerikleri ve veli iş birliği ile destek sunar.
Dijital materyaller, podcast, canlı yayın ders içeriği paylaşımları, takvim üzerinden gerçekleştirilen ders yayınları ile
öğrenim deneyimlerinin zenginleşmesine katkıda bulunur.
Öğrencilerimizin yaş grubuna bağlı olarak teknoloji desteğinde ailelerle iş birliğine önem verilir.
Uzaktan öğrenim olması durumunda:
Ders sırasında öğrencimizin stabil, kesintisiz bir internet erişimi bağlantısı olması
Öğrencimizin bireysel olarak kullanabileceği bir bilgisayar veya tabletin olması kesintisiz eğitim için çok değerlidir.
Teknik desteğe ihtiyacınız olduğu her zaman helpdesk@acischools.k12.tr adresine öğrencimizin ad, soyad
ve kampüs bilgilerini belirtilerek destek talebinde bulunabilir.
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Hijyen ve Güvenlik Uygulamaları

T.C. Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve Dünya Sağlık örgütü kaynaklarına bağlı olarak Acil Durum ve Salgın Prosedürümüz
yenilenmiştir. Bu prosedür içinde, salgın seviyelerine göre sağlık, temizlik, hijyen uygulamaları ve malzeme kullanımı
detaylı olarak belirtilmiştir.
Acil Durum ve Salgın Prosedürümüzün tüm detaylarını, web sitemizde Açı'da Yaşam- Covid-19 Süreci başlığı altında
bulabileceksiniz.
Tüm öğretmen ve personele değişen sağlık ve Covid-19 risk seviyelerine göre düzenli eğitimler planlanır.
Tüm yerleşkelerimizde, izolasyon alanı bulunur.
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Dezenfeksiyon planlaması yapılırken aşağıdaki tablolarda belirtilen alanlarda belirtilen sıklıklarda dezenfektan
uygulanmaktadır.
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Sağlık Uygulamaları
Bir öğrencinin kendini iyi hissetmemesi durumunda, ilk etapta öğrencinin genel kontrolü yapılarak, belirtiler ve
gözlemler sonucunda gerekli görülürse aileye bilgi verilir. Herhangi bir Covid-19 semptomu gözlemlenirse aşağıdaki
adımlar uygulanacaktır.
MEB ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi "Okullarda Covid-19 Pozitif Vaka
Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar" başlığı altında yer alan açıklamalara uygun olarak hazırlanan
"Vaka Algoritması"nı aşağıda görebilirsiniz. Bu yönergenin güncellenmesi durumunda sizlerle son güncelleme ayrıca
paylaşılacaktır.
Buna göre;
1- 1, 2 ve 3. sınıflarda pozitif vaka çıkması durumunda tüm sınıf yakın temaslı kabul edilir.
2- Sınıftaki öğrencilerden birinde COVID-19 pozitif vaka saptanması durumunda;
a) Öğretmen ve öğrencilerin kurallara uygun maske kullandığı durumlarda; sınıfta yer alan tüm öğrenciler ve sınıfta
ders anlatan tüm öğretmenler temaslı kabul edilir.
b) Öğretmenler kuralına uygun, öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda; sınıfta yer alan tüm
öğrenciler yakın temaslı, sınıfta ders anlatan tüm öğretmenler temaslı kabul edilir.
c) Öğretmenlerin ve öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda; sınıfta yer alan tüm öğrenciler,
vaka çıkan sınıfta ders anlatan tüm öğretmenler yakın temaslı kabul edilir.
d) Aynı sınıfta ikinci defa vaka çıktığında;
İkinci pozitif vaka öğrenci olunca, sınıf öğrencilerinin tamamı yakın temaslı kabul edilir.
İkinci pozitif vaka öğretmen olunca, öğretmenin okul dışında riskli bir teması yok ise ilk pozitif vaka çıkan sınıftaki tüm
öğrenciler yakın temaslı, okuldaki tüm öğretmenler temaslı kabul edilir. Öğretmenin okul dışında riskli bir teması
olunca, diğer öğretmenler ve ilk vaka çıkan sınıftaki öğrenciler temaslı kabul edilir.
3- Sınıfta ders veren öğretmende COVID-19 pozitif vaka saptanması durumunda;
a) Öğretmen ve öğrencilerin sürekli şekilde kuralına uygun maske kullandığı durumlarda, öğretmenin dersine girdiği
öğrenciler ve öğretmenler temaslı kabul edilir.
b) Öğretmenin kuralına uygun, öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda, öğretmenin dersine
girdiği öğrenciler ve öğretmenler temaslı kabul edilir.
c) Öğretmenler ya da öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda, öğretmenin eğitim verdiği tüm
sınıflar ve tüm öğretmenler yakın temaslı kabul edilir.
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4- Okul servislerinde öğrencilerden birinde COVID-19 pozitif vaka saptanması durumunda;
a) Servis şoförü /rehber personel ve öğrencilerin kurallara uygun maske kullandığı durumlarda; öğrenciler ve servis
şoförü /rehber personel temaslı kabul edilir.
b) Servis şoförü/ rehber personel kurallara uygun, öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda,
öğrenciler yakın temaslı servis şoförü /rehber personel temaslı kabul edilir.
5- Öğretmen veya öğrencinin ailesinde pozitif bir vaka tespit edildiğinde vakanın tespit edildiği ailedeki öğretmen
veya öğrenci yakın temaslı kabul edilir.
6- Okuldaki öğretmen veya öğrencilerden birinde Covid-19 vakası çıkması durumunda Covid-19 döneminde yapılan
temizliğe ek olarak, Sağlık Bakanlığı Covid-19 Bilimsel Danışma Kurulu tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve
Çalışma Rehberi'nin "Covid-19 Kapsamında Okulda Alınması Gereken Önlemler" başlığı altındaki bilgilere göre süreç
takip edilir.
7- Temaslı kabul edilenler;
a)
b)

c)

Kuralına uygun maske takmak koşuluyla okula/çalışmaya devam eder.
Okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati ara ile günde iki kez belirti sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri
gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır.
Belirti veya yüksek ateş tespit edilen kişi sağlık kuruluşuna yönlendirilir.

d)

Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre herhangi bir belirti göstermeyen öğrenci/öğretmen okula devam
eder, aksi durumda ise vaka olarak kabul edilir.

e)

Temaslı kabul edilen sınıftaki çocukların saatinin diğer sınıflardan farklılaştırılması sağlanır.

8- Yakın temaslı kabul edilenler, eve gönderilerek 14 gün boyunca temaslı takibine alınır.
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Veli Sorumlulukları
Öğrenciyi okula gönderen veli, okulun Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının belirtmiş olduğu tüm şartları
sağlamasına rağmen Covid-19 salgının tek başına okulun engelleyemeyeceği riskini göz önünde bulundurur.
Okulun belirlediği tüm sağlık uygulamalarını takip eder. Ülke dışına çıkmış aileler 14 günlük karantina sürecini
bitirmiştir.
Öğrenciyi okula göndermeden önce günlük ateş ve sağlık kontrolünü yapar.

Öğrencinin yakın çevresinde ya da kendisinde görülen Covid-19 tanısında, okulu bilgilendirir.
Covid-19 teşhisi konan veli ya da öğrenci, test sonucuna göre gerekli tedbirler alır.
Okulun gönderdiği ve göndereceği tüm bilgilendirmeleri takip eder.

Değişen sağlık koşullarına uygun olarak, okul tarafından uygulanacak eğitim modelini öğrencinin takip
etmesi için teşvik eder.
Pandemi sürecinde okulumuz ve genel yönetimle ilgili, görüş, öneri ve sorularınız için pandemi@acischools.k12.tr
adresine e-posta atabilirsiniz. E-posta içeriğinde lütfen kampüs belirtiniz. Destek ve iş birliğiniz için teşekkür
ederiz.

“Covid-19 aşısının, hastalığı ağır geçirmeyi ve ölümleri önlediği Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından
açıklanmıştır. Bu nedenle, Açı Okulları olarak aşı tanımlanmış tüm velilerimizin Covid-19 aşılarını yaptırmalarını
önemle tavsiye ederiz.”
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Öğrenci İşleri
Öğrenci işleri (erken çıkış, servis notu, öğrenci belgesi, AÇI kıyafet-çanta talebi, sağlık raporu vb.) için ilgili kampüs
adresine e-posta atabilirsiniz.

S AR I Y E R K AM P Ü S İ Ç İ N E - P O S TA:
ev r i m. al p@ aci sch o ol s . k 1 2 . t r

AK ATL AR K AM P Ü S İ Ç İ N E - P O S TA:
ser ap. cal @ aci sch ool s . k 1 2 . t r

ULAŞIM
Her iki yerleşke için de öğrenci servisleri ile ilgili sorularınız ya da görüşlerinizi aşağıda belirtilen adrese e-posta ile
iletebilirsiniz.

aciakatlar@gurseltur.com.tr
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Sıkça Sorulan Sorular
01. Açı Okulları olarak MEB’in kararlarını takip edecek misiniz?
Açı Okulları Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlıdır. Bu nedenle MEB’in uzaktan-hibrit ya da örgün öğrenim de alacağı her
kararı ve eğitim tarihlerini uygulamakla yükümlüdür.

02. Covid-19 semptomları gösteren öğrenci, öğretmen ya da personel olması
durumunda izlenecek prosedür nedir?
Covid-19 semptomu gösteren öğrenci olması durumunda velisine bilgi verilerek okuldan alınması ve sağlık kuruluşuna
götürülmesi konusunda yönlendirilmesi yapılacaktır. Süreç okul yönetimi tarafından takip edilir. Detaylı bilgilendirme
için lütfen kitapçıkta bulunan “Sağlık Uygulamaları” başlıklı alanı okuyunuz.

03. Maske zorunlu tutulacak mı? Maske kullanımında genel kural nedir?
Okul zaman diliminde (teneffüs dahil) maske takmak zorunludur. Öğrencilerin maske ile gelmesi ve yanlarında yedek
maske taşımaları önemlidir. Unutan öğrenci için servis ve okulda yedek maske bulundurulacaktır. Maske kullanımı ile
ilgili kitapçıkta bulunan yönergelerin takibi gerekmektedir.

04. Okula giriş ve çıkışlar, öğrenci teslimi nasıl olacak?
Okula girişte öğrencilere ateş kontrolü yapılır. Ateşli olan öğrenciler izole edilerek ailesine teslim edilir. Velilerin okul
binasına girişi olmayacaktır. Veliler, bekleme alanı olarak belirlenen alanda sosyal mesafeye dikkat ederek beklemeleri
konusunda yönlendirilecektir. Yoğunluğa engel olmak için her aileden bir ebeveyn ya da öğrenciyi teslim almaktan
sorumlu bir kişi okul bahçesine alınacaktır.
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05. Ortak kullanılan malzemelerin kullanımı nasıl gerçekleşecek?
Her öğrenci için bireysel kırtasiye malzemesi okul tarafından verilecektir. Öğrencilerimiz okula kırtasiye malzemesi
getirmez. Kütüphanedeki kitaplar, kütüphane öğretmeni tarafından verilecektir.

06. Uzaktan eğitime geçilmesi ve yüz yüze eğitime ara verilmesi durumunda
ders programı değişiklikleri nasıl olacak?
Uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitim içeriği aynı olmayacaktır. Yaş grubu sosyal-duygusal özellikleri ve akademik
beklentileri göz önüne alarak uzaktan eğitim programı oluşturulacaktır. Bununla birlikte bu dokümanda yer alan ‘202021 Eğitim Yılı Değerlendirmesi’ raporunda belirtilen analiz sonuçlarına göre ders programları oluşturulacaktır.

07. Teneffüs saatleri ve yemek araları sınıflar için ayrı mı planlandı?
Teneffüs saatleri ve yemek araları yaş grubuna göre 1-2.sınıf ve 3-4.sınıf için ayrı olarak planlanmıştır. Öğrencilerimiz
yemekhanede maksimum 10-11 kişilik masalarda sosyal mesafeye uygun şekilde oturularak yemek alacaklardır.

08. Okul çantası uygulaması nedir?
1.Sınıfa başlayan tüm öğrenciler, okulumuza bu yıl yeni başlayan tüm öğrenciler ve geçen yıl hiç okula gelmeyen 1.sınıf ya
da yeni kayıtlı öğrencilere AÇI çantası verilir. Tüm öğrencilerimiz AÇI çantası ile okula gelirler. Farklı bir çanta kullanılmaz.
Yırtık ya da eski çantalar için değişiklik talebinde bulunan velilerimiz için de çanta temini okul tarafından yapılır.

09. Spor dersi kıyafetleri hakkında bilgi verir misiniz?
Tüm öğrencilerimize her yıl Açı tişörtü, poları, eşofman altı, eşofman üstü ve şortu okul tarafından verilir. Açı kıyafetlerini
gezilerde, resmi törenlerde ve spor derslerinde giyerler. Spor derslerinde mutlaka spor dersinde kullanacakları spor
ayakkabısını ayrıca okula getirirler.
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10. Öğrenci kıyafetleri ile ilgili prosedürünüz nedir?
Okulumuzda forma yoktur. Kıyafet prosedürüne uygun olarak serbest kıyafet uygulaması vardır. Öğrencilerimiz okulda
kolayca hareket etmelerine olanak sağlayacak pratik, rahat kıyafet ve ayakkabılar giymeye teşvik edilir.
Öğrencilerimiz yanlarında mutlaka yedek kıyafet getirmeleri ve dolaplarında tutmaları önemle rica olunur.

KIYAFET PROSEDÜRÜ
Tişört
* Bisiklet, V veya polo yakalı, kısa kollu tişörtler giyilir.
* Üzerinde ırk ayrımı, cinsiyet, alkol ve uyuşturucu vb. ile ilgili baskı ve yazılar taşıyan tişörtler giyilmez.
* Hareket kabiliyetini kısıtlayacağı için göbeği ortada bırakan veya ince askılı tişörtler giyilmez.

Pantolon
* Temiz, rahat, yırtık olmayan, iç çamaşırını açıkta bırakmayan kot veya kumaş pantolonlar giyilir.
* Diz hizasında bermuda tipi şortlar giyilir. (Düşmelere karşı kısa şort giyilmemelidir.)
Etek, Elbise
* Uygun uzunlukta (diz hizasında), yırtmaçsız etek ve elbiseler giyilir.
* Hareket kabiliyetini kısıtlayacağı için ince askılı elbiseler giyilmez.
Ayakkabı
* Temiz, rahat spor ve yürüyüş ayakkabıları giyilir.
* Hareket kabiliyetini kısıtlayacağı için arkası açık (terlik türü) ve topuklu ayakkabılar okulda giyilmez.
* Bağcıkları çıkarılmış yırtık ayakkabılar giyilmez.
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Saç ve El Bakımı
Kızlarda;
* Saçlar dağınık olmayan, temiz ve boyasız şekildedir.
* Öğrenciler oje sürmez, tırnaklar rahat hareket edebilme ve diğer öğrencilerin güvenliği için uzun bırakılmaz.
Erkeklerde;
* Saçlar temiz, boyasız ve omuz hizasını geçmeyen uzunluktadır.
Takı, Aksesuar
* Okul içerisinde şapka, güneş gözlüğü ve aksesuar takılmaz, kullanılmaz. Bahçede şapka kullanılabilir.
* Sağlık ve güvenliği tehlikeye sokabileceğinden öğrenciler okulda yüzük, künye, sarkan küpe, zincir (pantolon ve cüzdan
zincirleri dâhil) gibi takılar takmaz.
* Tişört içinde kalmak koşuluyla kolye takılabilir.
* Öğrenci kolyesini tişörtü içinde muhafaza etmekle yükümlüdür. Davranışın gerçekleştirilememesi durumunda öğrenci
uyarılır, veli ile iletişim kurulur ve tekrarlanmaması sağlanır.

11. Okul yaşantısında sosyal mesafe kuralının uygulanabilmesi için neler
yapılacaktır?
Kampüs yerleşimi ilgili yönetmelik çerçevesinde fiziksel olarak planlanmıştır.
Okul yaşantısında görsel ve sözel hatırlatmanın yanı sıra bilinçlendirici eğitimler yaş grubuna uygun bir şekilde
verilecektir.

12. Okul gezi ve söyleşileri, veli görüşmeleri, sene sonu gösterileri gibi toplu
etkinlikler planlanacak mı?
2021-2022 Eğitim öğretim yılında toplu etkinlikler çevrim içi gerçekleşecektir. Gezilerin içeriğine bağlı olarak yaş
grubunun özellikleri de göze alınarak açık havada gerçekleşebilecek geziler sınıf bazlı olabilir.

26

13. Havanın müsait olması durumunda açık havada ders yapmayı planlıyor
musunuz?
Hava müsaitliği olduğu takdirde mümkün olan tüm derslerimizi açık alanda, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak,
yapmak için organize edilir.

14. Su sebilleri kullanılmaya devam edecek mi?
Öğrencilerimiz evlerinden kendi mataraları ile su teminini gerçekleştireceklerdir. Basmalı su sebilleri kullanılmaz.

15. Ev çalışması var mı?
Çarşamba günleri hariç her gün ev çalışması verilir. Ev çalışmaları yaş grubuna göre belirlenen süreler dahilinde
öğretmenler tarafından hazırlanmaktadır.

16. Sınıfa giren öğretmen bilgilerini ve öğrenci listesini ne zaman öğreneceğiz?
27 Ağustos 2021 Cuma günü çevrim içi gerçekleşecek tanışma etkinliği ile öğretmenlerimizle tanışacak, öğrencinizin
sınıfı hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

17. Veli görüşmeleri ne zaman gerçekleşecek?
6 Kasım 2021 ve 2 Nisan 2022 tarihlerinde dönemsel veli görüşmeleri bireysel olarak yapılacaktır. Bu görüşmelerin
dışında da iki haftada bir rutin veli görüşmeleri çevrim içi yapılabilir. Bu görüşmeler öğretmen ya da veli talebi ile
gerçekleşmektedir.

18. Akademik program hakkında bilgi alabilir miyim?
Birinci ve ikinci sınıf velisi için 7 Eylül 2021 Salı akşamı saat 17.00-18.15 , üçüncü ve dördüncü sınıf velisi için 8 Eylül
2021 Çarşamba akşamı saat 17.00-18.15‘de öğretmenlerimiz tarafından program tanıtımı gerçekleşecek ve akademik
programla ilgili sorularınıza yanıt bulabileceksiniz.
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