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a ç ı  o k u l u  m e k t u b u

25 Ağustos 2021 

Sayın Velimiz, Sevgili Öğrencimiz ve Değerli Çalışma Arkadaşlarımız,  

Açı Okulları olarak, yeni eğitim - öğretim yılında, tekrar bir arada olmak için kapılarımızı
açmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. 

2020 yılı baharı itibarıyla dünya genelinde Covid -19 salgını nedeniyle, toplumda olan
değişiklikler eğitim sistemimizi de etkilemiştir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı içinde de bu
salgın geçerliliğini korumuştur. Yeni eğitim-öğretim yılında, Covid - 19 etkilerini kesin
olarak bilmemekle birlikte öğrenimi koşullar dahilinde maksimum seviyeye çıkarmak ve
öğrencilerimizin 6 Eylül Pazartesi günü sağlıkla okullarına ve sınıflarına dönmelerini
sağlamak önceliğimizdir. 

Açı Okulları; T.C. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun, T.C. Milli Eğitim Bakanlığının, Dünya
Sağlık Örgütünün yayınladığı rapor ve yönergeleri takip eder. 2021-2022 Okula Dönüş
Planlaması, tüm bu rapor ve yönergelere göre hazırlanarak sizlere bu dokümanda
uygulamalarımız ile ilgili detaylarla birlikte sunulmuştur. Okulun tüm paydaşlarıyla sağlıkla
öğrenmeye devam edebilmesi için alınan önlemleri hep birlikte takip etmenin gerekliliğine
inanıyoruz. Süreç içerisinde yapılacak değişiklikler düzenli bilgilendirmeler halinde sizlerle
paylaşılacaktır.   

Koşulların sürekli değiştiğinin ve okul yaşantısını etkileyen bu koşulların net olmadığının
farkındayız. Bununla birlikte Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının yönlendirmesine
göre okullarımızı yüz yüze açacağız ve olabilecek  durumlara uyum sağlayabilecek bir
programlama ile eğitim öğretime devam edeceğiz. Bu süreçte tüm paydaşlarımızdan,
açık iletişim ve iş birliği beklemekteyiz.  Açı Okulları olarak, 2021-2022 eğitim-öğretim
yılında alınan tüm kararlar aşağıdaki ilkeler benimsenerek alınacaktır. 

Bunlar;
Tüm öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, personellerimizin ve etkileşimde bulunduğumuz
tüm paydaşlarımızın sağlığını ve güvenliğini korumak,
En kaliteli öğretim ve öğrenme ortamını sürdürmek,
Tüm öğrenciler için sınıflara ve diğer öğrenme etkinliklerine eşit erişimi sağlamaktır.

Sağlıklı , mutlu ve başarılı bir eğitim-öğretim yılı dileğimizle.

AÇI OKULLARI
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2 0 2 0  -  2 0 2 1  u z a k t a n  e Ğ İ T İ M
D Ö N E M İ N İ N  D E Ğ E R L E N D İ R İ L M E S İ

Yaşam, çalışma ve eğitim alışkanlıklarımızı değişen koşullar nedeniyle sürekli gözden
geçirmek durumunda kaldığımız bu süreçte hepimiz yeni normalleşme süreci adına
planlamalar yapıyoruz. Açı Okulları olarak bizler de bu zorlu koşullarda sürdürülebilir ve
yönetilebilir bir eğitim ortamı sunmak adına çalışmalarımızı yapıyor ve bu
çalışmalarımızı yaparken sağlık otoritelerinin yönergelerini dikkate alıyoruz. 

2021-2022 eğitim-öğretim dönemi için buluşmamıza az kala olan bu süreçte
planlamalarımızı yaparken 2020-2021 eğitim-öğretim döneminin çoğunlukla
deneyimlediğimiz uzaktan öğrenim süreci ile birlikte tüm süreci ve geri bildirimleri de
dikkate almış ve buna göre yeni dönem için olası senaryoları hazırlamış bulunmaktayız. 

Aşağıda 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi uzaktan öğrenim süreci değerlendirme
sonuçlarımızı ve aldığımız geri bildirim ve eğitimler sonucu ulaştığımız kararları
görebilirsiniz. 

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA PLATFORMU

Açı Lisesi olarak 2020-2021 eğitim öğretim yılında dünya genelinde yaygın olarak tercih
edilen platformlardan biri olan Ms TEAMS uygulamasını kullandık. Öğrenci öğrenimi ve
kontrolünde bu uygulamayı verimli  ve güvenli bulduk. Olumlu geri bildirim ve
tecrübelerimiz sonucunda 2021-2022 eğitim öğretim yılında da ihtiyaç durumunda
çevrim içi öğrenimimizde Ms TEAMS uygulamasını kullanmaya devam edeceğiz.



Yukarıda verilen tabloda da görüldüğü üzere öğrencilerimiz büyük bir oran ile derslerine
uzaktan katılım göstermiş ve ders sorumluluklarını yerine getirmiştir. Milli Eğitim
Bakanlığının katılımın zorunlu olduğunu belirtmediği bir eğitim öğretim dönemi için sıkı
bir iletişim ağı ile öğrencilerimizin katılımı büyük bir oranda sağlanmıştır. Daha büyük
sınıflarımız için farklı hazırlık süreçleri nedeniyle okulun da vermiş olduğu izinle
öğrencilerimizin mayıs ve haziran aylarındaki katılımları düşüktür ya da
raporlanmamıştır. AP sınav hazırlığı ve yurt içi üniversite hazırlık grubu öğrencilerimiz bu
dönemde bireysel hazırlıklarını gerçekleştirmişlerdir.  Notlandırılan ve notlandırılmayan
çalışmaların tamamlanma oranında farklılık görülmemektedir. Uzaktan öğrenimde
öğrencilerin çalışmalarını tamamlaması adına etkimiz yüz yüze öğrenim modeline göre
maalesef düşük kalıyor. Her ne kadar oranlar bu yaş grubu öğrenciler için gayet iyi olsa
da genel olarak bu konuda duyduğumuz rahatsızlık mevcuttur. Bu sene öğrencilerimizle
birlikte yüz yüze olabilecek olmamız bu anlamda bizleri çok memnun etmektedir.

Bu süreçte sorumluluklarını yerine getirme konusunda gayret gösteren tüm
öğrencilerimize ve kendilerini destekleyen velilerimize çok teşekkür ederiz. 
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2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞEN UZAKTAN ÖĞRENİM
SÜRECİNDE;

ÖĞRENCİLERİMİZİN SEVİYE BAZLI DERSE KATILIM VE ÇALIŞMA SORUMLULUKLARINI
TAMAMLAMA ORANLARI:

*Yurt içi ve yurt dışı sınavları nedeniyle genellikle bireysel ihtiyaçlara göre çalışma yapıldığı için 12. sınıf
öğrencilerimizin 4.Açı dönemi katılım oranı hesaplanmamıştır.
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Çevrim içi eğitimin; öğrenme içeriğine bağlı olarak okuma, yazma, tartışma,
düşünme, soru sorma, sorunları çözme, analiz etme ve yeni şeyler oluşturma
fırsatları sunarak öğrencilerde aktif öğrenmeyi destekliyorsa etkili olabileceğini
düşünmekteyiz. Bu bağlamda, öğrencilere zengin öğrenme seçenekleri sunan öğrenci
merkezli bir yaklaşımı çevrim içi eğitimde oluşturmayı hedefledik ve geçtiğimiz yıl
bunu deneyimledik. Çevrim içi öğrenci merkezli öğrenme modunda, öğrencilere
öğrenmeleri için seçenekler sunuldu ve kendi öğrenimleri için daha fazla sorumluluk
almalarına izin verildi. Bizler de yaş gelişimine uygun olarak örgün eğitimimizdeki
anlayışımıza da dayanarak çevrim içi öğrenmede öğrencilerimizden bu sorumluluğu
alma beklentimizi net olarak paylaştık. 

Öğrencilerimizin sorumluluğunu aldığı öğreniminde maksimum verimi alabilmesi için
kendilerine verilen plana uymasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz.
Öğrencilerimizin derslere aktif katılımlarının ve o derse ait sorumluluklarını yerine
getirmelerinin öğrenimleri üzerindeki etkilerini geçtiğimiz uzun soluklu uzaktan
öğrenim döneminde yaptığımız değerlendirmede tekrar gördük.

Devam zorunluluğuna bakmaksızın tüm öğrencilerimizin derslere katılımı ve
sorumluluklarını yerine getirmeleri çok önemlidir. Yüz yüze başlayacak eğitim öğretim
döneminde bunu sağlayabilmek daha kolay olsa da şartların değişmesi durumunda
da her türlü öğrenim modelinde öğrencilerimizden hassasiyetle derslere aktif
katılımlarını bekliyor ve bunu sağlamak adına elimizden gelen maksimum özeni
gösteriyor olacağız. 

Etkili iletişim stratejilerinin daha verimli kullanılabilmesi için 2020-2021 yılında şube
bazlı derslerimizde öğretmenler çevrim içi platformlarda daha küçük gruplarla
çalışabilecek şekilde planlama yapılmıştır. Bu uygulama ile ilgili öğrenci ve
öğretmenlerimiz olumlu geri bildirimlerini bizlerle paylaşmıştır. Bu doğrultuda 2021-
2022 eğitim öğretim yılında çevrim içi eğitime ihtiyaç duyulduğunda şube bazlı
çalışmalar devam edecektir. 

Öğrencilerimizle çevrim içi ders modelinde 40 dakikalık dersler yerine daha önceki
uygulamamızda olduğu gibi  en az 60 dakikalık dersler planlanmıştır. Öğrenci ve
öğretmen geri bildirimleri doğrultusunda planlama bu şekilde yapılmışken yoğun
ders programı nedeniyle bu zaman dilimi öğrencilerimize uzun gelmiştir. Yıl
içerisinde bu nedenle çevrim içi dersler 50 dakika olarak güncellenmiştir. Dersin
verimliliğini ve öğrenci katılımını olumlu etkilemesinden dolayı bu uygulamaya
çevrim içi süreçte devam edilecektir. 

Öğrencilerimizden çevrim içi derslere görüntülü bir şekilde katılmaları
beklenmektedir. Geçtiğimiz yıl bu konuda özenli olan tüm öğrencilerimize çok
teşekkür ederiz. 2021-2022 eğitim öğretim yılında öğrencilerimizin görüntülü derse
katılımlarının eksiksiz olmasını bekliyoruz. 
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DÖNEM BAŞLANGICI VE OKUL TAKVİMİ

9. Sınıfların oryantasyon sürecinin başlaması  
26 AĞUSTOS 2021, PERŞEMBE

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı başlangıcı 
6 EYLÜL 2021, PAZARTESİ

Kasım Tatili – 1. Açı Dönemi Bitişi
15-19 KASIM 2021 

Tatil
24 ARALIK 2021, CUMA

Yarı Yıl Tatili
24 OCAK – 4 ŞUBAT 2022

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

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Sonu 
17 HAZİRAN 2022, CUMA

*Dini ve Milli Bayramlar resmi tatildir.

Akademik yıl takviminin bazı önemli tarihlerini aşağıda sizlerle paylaşmak isteriz.
Detaylı akademik takvimimize “Veli Bilgilendirme Sistemi’mizden (cis.acischools.k12.tr)
ulaşabilirsiniz.
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O K U L  H A Z I R L I Ğ I

Milli Eğitim Bakanlığı açıklamalarına göre, eğitim çalışanları için aşı zorunluluğu
aranmayacak ancak aşı olmayanlardan haftada iki kez PCR Testi istenecektir. 

Açı Lisesi öğretmenlerimizin %98,8’si covid-19 aşını yaptırmıştır. (1 doz ya da fazlası).
Henüz aşısını olamayan öğretmenimiz native öğretmenimiz olup ikametgah yasal
sürecinin tamamlanması sonrasında aşı sürecine başlayabilecektir. 

Okul içi çalışan diğer personellerimizin aşıları tamamlanmıştır. 

Okul servislerimizin şoför ve hosteslerinin anlaşmalarında aşı uygulanmış olmalarına
dikkat edilecektir.

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 eğitim öğretim dönemimizin sağlıkla
yürütülmesi için önemle tavsiye ediyoruz.

Okullarımızda öğrencilerimizin okula girişlerinde ateş ve HES kontrolü yapılmaya
devam edilecektir.  

Açı Okulları, okulların tekrar yüz yüze eğitim için başlayacağı 6 Eylül 2021 tarihine kadar
ve sonrasında ise olası senaryolarda alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri ve
prosedürlerinin çerçevesini oluşturmuştur.

2020-2021 eğitim öğretim dönemi için planlamalar yapılırken Sağlık Bakanlığı ve Milli
Eğitim Bakanlığı tarafından okulların güvenli bir şekilde açılması için oluşturulan salgın
yönetimi ve çalışması rehber olarak alınmış, okulumuzun Acil Durum ve Salgın
Prosedürü düzenlenmiştir. Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların
güvenli bir şekilde açılması için bu yıl güncellenen salgın yönetimi ve çalışması rehber
olarak yine dikkate alınacaktır. Bu rehber henüz elimize ulaşmamıştır. Açı Okulları olarak
paylaştığımız uygulamalarda değişiklik olması durumunda sizlere tekrar bilgi
paylaşımında bulunulacaktır. 

2021-2022 eğitim öğretim yılında programımızı yüz yüze olarak sürdürebileceğimizi
düşünsek de değişen sağlık koşullarına bağlı olarak, tüm okul veya sınıf bazında eğitim
modelinin değişimi söz konusu olabilir. Milli Eğitim Bakanlığının kararlarını takip
edeceğimizi  ve gelişmelerle ilgili sizleri bilgilendireceğimizi belirtmek isteriz. 

Açı Okulları Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı uygulamalarını takip eder. Bu bağlamda; 
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O K U L  A Ç I L I Ş I
Milli Eğitim Bakanlığı açıklamasına göre, okulumuz 6 Eylül Pazartesi günü itibariyle 5 gün
tam zamanlı olacak şekilde yüz yüze eğitime başlayacaktır.

Yüz yüze eğitim devam ederken Covid-19 vakası nedeniyle sınıf bazında ya da bireysel
olarak okula gelemeyen  öğrenciler için çevrim içi program ile sisteme katılmaları
sağlanacaktır.  Sağlık problemi nedeniyle çevrim içi programa da dahil olamayan
öğrencilerimiz daha sonraki süreçte öğretmenlerinden talep ettikleri bireysel destek
programı ile süreci kendileri sürdürecektir. 

Milli Eğitim Bakanlığı, tüm okulların Covid-19 riski sebebiyle çevrim içi eğitime geçmesini
bildirdiği takdirde geçen yıl olduğu gibi, “Uzaktan Öğrenme Programı” sizlerle detaylıca
paylaşılacaktır.

Sağlık Bakanlığı, e-Nabız Sistemi’nde kronik hastalıklar listesinde hastalığı yer alan
öğrencilerin bu durumlarına ilişkin e-Nabız Sistemi’nden alacakları belge ile okul
müdürlüklerine başvurabileceklerini bildirmiş ve bu öğrencilerin eğitim faaliyetlerini
sürdürmeleri yönünde gerekli tedbirlerin alınacağını paylaşmıştır. Bu durumdaki Açı
Lisesi öğrencilerimiz çevrim içi programa dahil olabileceklerdir. 



1 0

örgün öğrenİM

6 Eylül 2021 itibariyle uygulamaya başlayacağımız örgün eğitimin sınıflar özelindeki
ders zaman çizelgelerini sonraki sayfalarda görebilirsiniz.

‘Yeni Normal Örgün Öğrenim’ kapsamında toplu etkinlikler, veli görüşmeleri, paylaşım
toplantıları çevrim içi yapılmaya devam edilir. Şehir içi ve şehir dışı geziler ilk MEB
dönemi için yapılmaz. Açık alan gezileri organize edilebilir. Sağlık otoritelerinin
yayınladığı raporlar doğrultusunda günün şartlarına göre uygulamalar revize edilmeye
devam edilir. Salgının seyrine ve sağlık otoritelerinin paylaşımlarına göre değişen
düzenlemeler ilgili kişilerle düzenli olarak paylaşılır.



1 1

örgün öğrenİM ZAMAN ÇİZELGESİ



1 2

örgün öğrenİM ZAMAN ÇİZELGESİ



1 3

örgün öğrenİM ZAMAN ÇİZELGESİ



1 4

örgün öğrenİM ZAMAN ÇİZELGESİ
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G ü n e  b a ş l a r k e n

Aileler sabah okula hazırlık sırasında öğrencilerin sağlık durumunu kontrol eder. Ateşi
37,5 derece ve üzerinde olan ile hastalık semptomu gösteren öğrenciler okula
gönderilmez ve okul bilgilendirilir. 

Öğrencilerin yanlarında yedek maske, su matarası, kırtasiye malzemesi gibi
kullanacakları kişisel eşyaları bulundurmaları gerekir.

Okul girişlerinde ateş kontrolü yapılır ve bilgiler kişi bazlı kayıt altına alınır. Milli
Eğitim Bakanlığı tarafından istenilen bu kayıtlar ihtiyaç durumunda Milli Eğitim
Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile ya da ilgili veli ile paylaşılır.

Servisle okula gelen öğrenciler bahçeden S blok giriş kapısına, tiyatro giriş kapısına
ya da H blok ana bina giriş kapısına gelerek bina içine girişi sağlarlar. 

Kendi imkanları ile gelen öğrenciler ise okulun ana kapısından giriş yaparlar.

Öğrenciler dışarıdan maske ile gelirler ve okul içinde ihtiyaç duyduklarında
maskelerini değiştirirler. Güvenlik alanından içeriye giren öğrenciler S blok bina girişi,
tiyatro giriş kapısı ya da H blok bina girişinden içeriye giriş yapabilirler. Yemekhane
giriş-çıkış kapıları sabah saatlerinde (09.00’a kadar) kapalı olacaktır.

Veli bina içine alınmaz. 

Okul hemşiresi tarafından tüm okul çalışanlarının, öğretmenlerin ve öğrencilerin HES
kodu sorgulaması sabah güne başlanmadan yapılır. Güvenlik ve okul idaresine
raporlanır. HES kodunda ‘riskli ’ görünen kişiler okula giremez. 
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s e r v İ S  U Y G U L A M A L A R I

Servise biniş sırasında öğrencilerin ateşi servis hostesi tarafından ölçülüp not edilir.  

37.5 ve üzeri ateşi olan öğrencinin velisi ile iletişim kurulur, konumları adına teyit
alınır ve öğrenci evine yönlendirilir. Bu nedenle tüm velilerin servislerin okula
zamanında ulaşması ve eğitim öğretimin aksamaması için servis zamanlarına
maksimum özeni göstererek öğrencilerini yönlendirmeleri ve ateşi olan öğrenciyi
evde istirahat etmesi için tutması beklenir. 

Servis ile okula gelen öğrencilerin maske ile servise binmeleri beklenir.

Öğrenciler serviste oturma planına göre her gün aynı yerlere otururlar.

Araç girişlerinde el dezenfektanı bulundurulur ve öğrencilerimiz araçlara girişte
ellerini dezenfekte ederler.

Tüm servis sürücü ve rehberlerinin günlük olarak ateş ölçümü yapılır. Ateşi 37,5
derece ve üzerinde olan sürücü ve rehber yerine yedek sürücü ve rehber
görevlendirilir. 

Tüm sürücü, rehber ve öğrenciler servis süresince koruyucu maske kullanır.

Sürücü ve rehberleri için planlanan tüm uygulamalar servis ofis çalışanları için de
geçerlidir.

Servis şirketi ofisinde okul geneli alınan tüm tedbirlere uyulur.

Tüm servisler günlük olarak MSDS belgesi okul yönetimi ile paylaşılan dezenfeksiyon
kimyasalı ile servis kullanımı öncesi dezenfekte edilir. 
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d e r s  e s n a s ı n d a

Sınıflarda masa düzeni ve öğrenci sayısı Bakanlığın açıkladığı sosyal mesafe kuralına
göre düzenlenir.

Sınıfa gelen her öğrencinin, sınıfta ve koridorda bulunan dezenfektan ya da kendi
temin ettiği dezenfektan ile ellerini temizlemesi beklenir. 

Okulda öğrenciler için ortak kullanıma sunulan kalem gibi kırtasiye malzemeleri
kaldırılmıştır. Art and Design Portfolio dersleri için öğrenci kullanımına yönelik kitler
oluşturulur ve öğrencilere teslim edilir. 

Müzik ve sanat odaları  ile laboratuvarlar her öğrenci grubunun kullanımı sonrası
dezenfekte edilir.

Sınıflar ve etkinlik alanları düzenli olarak havalandırılır. Dersler sırasında sınıf
pencereleri ve kapıları açık tutularak doğal havalandırma sağlanır.

Spor salonları ve soyunma odaları sınıflar gibi her gün düzenli olarak dezenfekte
edilir. 

“Sağlık, Hijyen ve Güvenlik Uygulamaları” başlığı altında paylaşılan tablolarda
belirtilen hijyen ve temizlik rutinlerine göre dezenfekte edilir.

Kulüp ve sosyal sorumluluk çalışmaları içeriklerine ve uygulamalarına göre çevrim içi
ve/veya yüz yüze yapılabilir.
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t e n e f f ü s  z a m a n l a r ı  
v e  d e r s  a r a l a r ı

Ders sonlarında tüm öğrenciler ellerini yıkamaya ve hava almaya yönlendirilir.

Sınıflar her ders sonrası havalandırılır. Öğlen arası ve gün sonu sınıflar tekrar
havalandırılır.

‘Temizlik ve Hijyen Uygulamaları’ başlığı altında paylaşılan tablolarda belirtilen hijyen
ve temizlik rutinleri pandemi seviyesine göre uygulanır.

Öğrencilerin ders arası, teneffüs ve yemek zaman aralığında sosyal mesafeyi
korumaları adına bilinçlendirme çalışmaları yapılır. Bunu sağlamak adına görsellerle
yönlendirme sağlanır.
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temİZLİK VE HİJYEN UYGULAMALARI

Dezenfeksiyon planlaması yapılırken aşağıdaki tablolarda belirtilen sıklıklarda uygulama
yapılır.  Kontrol listelerine kampüs gereksinimlerine bağlı olarak ek eylemler/maddeler
eklenebilir. 

Acil Durum ve Salgın Prosedürümüzün tüm detaylarını, web sitemizde Açı'da Yaşam /
Covid-19 Süreci başlığı altında bulabilirsiniz. 
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B e s l e n m e  v e  y e m e k  z a m a n l a r ı

Her seviye öğrenci grubu için beslenme ve yemek zamanı farklılaştırılır. Alt ve üst
yemekhane aktif olarak kullanılır.

Yemek servisi esnasında tüm çalışanlar koruyucu maske ve eldiven kullanırlar.

Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak yemekhaneye giriş ve oturma düzeni
sağlanır.

Benmarilerdeki yemek sıralarında sosyal mesafe kuralına uygun hareket edilir.

Her grubun yemek saati öncesi tüm yemek masa ve sandalyeleri yüzey dezenfeksiyonu
ile silinir. Tekrar kullanım saatleri buna uygun olarak planlanır.

Bulaşma riskini minimuma indirebilmek için çatal-kaşık-bıçak setleri kağıt koruyucu
içinde personel tarafından tepsilere hazırlanır.

Açık büfe salata uygulamasından yağ ve sosu eklenmiş porsiyon salata uygulamasına
geçilir.

Açık ekmek yerine poşetli ekmek kullanımına geçilir.

Tek kullanımlık tuz ve baharat kullanımına geçilir.

Sürahi kullanımından kişisel su matarası kullanımına geçilir.

Ayran, limonata gibi içecekler kapalı kutularda servis edilir.

Ara beslenmeler kağıt paketli ya da bireysel porsiyonlarda şekilde hazırlanır.
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Tüm yemekhane ekipmanları aşağıdaki tabloda yer alan plana göre dezenfekte edilir.
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O K U L D A N  E R K E N  Ç I K I Ş / G ü n  s o n u

Okul saatleri içerisinde okuldan çıkmak durumunda olan öğrenciler tekrar aynı gün
okula giriş yapamazlar.

Öğrencilerin okuldan ayrılması itibarıyla genel hijyen çalışmaları yapılır. 

Öğrencilerin okuldan ayrılması itibariyle tüm okul, “Sağlık, Hijyen ve Güvenlik
Uygulamaları” başlığı altında paylaşılan  tablolarda  belirtilen  hijyen ve temizlik
rutinlerine göre dezenfekte edilir.

Öğrencilerin çıkış notları en geç 13.00’a kadar servis ya da öğrenci işlerine
iletilmelidir. 13.00 sonrası notlar kabul edilmez. 

Öğrenci çıkışlarında okul binasına veli alınmaz. Belirtilen veli bekleme alanında
sosyal mesafeye uygun olarak öğrenci alımı gerçekleşir. 

Gün sonunda okul ve bahçe içinde öğrenci ve velilerimizin zaman geçirmesi kabul
edilmez.

OKULDAN ERKEN ÇIKIŞ

GÜN SONU
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G E N E L  U Y G U L A M A L A R
Kullanılmış maske ve eldivenler, her koridorda bulunan maske ve eldivenler için özel
olarak ayrılmış çöp kutularına atılır.

Öğrencilerin ve tüm çalışanların dolaplarında kişisel kolonyalarını bulundurmaları
önerilir. Okulun belli alanlarında ve sınıflarda öğrenci, öğretmen ve personel
kullanımı için dezenfektan sıvılar bulundurulur.

Öğrenciler ve tüm çalışanlar dolaplarını düzenli tutmak ve sadece ihtiyaçları olan
eşyaları dolaplarında bulundurmakla sorumludurlar. Bu konuda yönlendirilirler. 

Öğrencilerin sık sık el yıkamaları için uyarılarda bulunulur ve bilgilendirici, görsel
hatırlatmalar asılır. Öğrenciler okulun ilk haftası salgın prosedürü ve okul
uygulamaları hakkında bilgilendirilirler.

Kapalı alanlarda bulunan kişi sayısını her alan için dikkat edilir. 

Tüm şehir içi ve şehir dışı geziler 2021-2022 Şubat ayına kadar iptal edilir. Bu
zamandan sonra yapılacak geziler duruma ve şartlara bağlı olarak şekillenir. İlk MEB
dönemi açık alan gezileri ve organize edilebilir.

Bireysel ya da dönemsel veli görüşmeleri çevrim içi organize edilir.

Program tanıtım sunumları ve diğer tüm bilgilendirme paylaşımları çevrim içi yapılır.

Hastalık belirtisi gösteren öğrencilerin izolasyon odasında dinlenmesi ve izolasyon
odasına alınan öğrencilerin cerrahi maske takması sağlanır. İzolasyon odası L blok
2.kattadır.  Her kullanım sonrası izolasyon odası dezenfekte edilir.  İlgili öğrencinin
ailesine haber verilip okuldan alınması ve hastaneye gönderilmesi okul yönetimi
tarafından takip edilir.
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p s İ K O L O J İ K  D A N I Ş M A N L I K  
V E  R E H B E R L İ K

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 bu yönde
yoğunluk kazanmıştır. 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.
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sağlık uygulamaları
Okul hemşireleri yönetmeliğe uygun olarak, her zaman olduğu gibi rutin sağlık bakımı ve
yaralanmaların tedavisini sağlayacaktır. Bir öğrencinin kendini iyi hissetmemesi
durumunda, ilk etapta okul hemşiresi genel kontrolünü yapacak, belirtiler ve gözlemler
sonucunda aileye gerekli görülürse bilgi verilecektir. 

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.
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sağlık uygulamaları
3- 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.

4- Öğretmen veya öğrencinin ailesinde pozitif bir vaka tespit edildiğinde vakanın tespit
edildiği ailedeki öğretmen veya öğrenci yakın temaslı kabul edilir.

5- 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.

6- Temaslı kabul edilenler;

a) Kuralına uygun maske takmak koşuluyla okula/çalışmaya devam eder.

b) 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.

c) 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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b İ L İ Ş İ M  U Y G U L A M A L A R I  
V E  T E K N İ K  D E S T E K

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 7/24 her zaman destek sunar. 

Dijital materyaller, podcast, canlı yayın ders içeriği paylaşımları, takvim üzerinden
gerçekleştirilen ders yayınları ile öğrenim deneyimlerinin zenginleşmesine katkıda
bulunur. 

Teknik desteğe ihtiyacınız olduğu her zaman helpdesk@acischools.k12.tr adresine
öğrencimizin ad,soyad ve kampüs bilgilerini belirterek destek talebinde bulunabilirsiniz.
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v e l İ  S O R U M L U L U K L A R I

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.

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.

Öğrencinin yakın çevresinde Covid-19 şüphesi ile test olan kişilerin test sonucu
çıkana kadar öğrencinin evde kalmasını sağlar.

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 işbirliğiniz için teşekkür ederiz.
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s ı k ç a  s o r u l a n  s o r u l a r

Açı Okulları MEB’e bağlıdır. Bu nedenle MEB’in uzaktan eğitim tarihleri ile ilgili kararlarını
uygulamakla yükümlüdür.

01. Açı Okulları olarak MEB’in uzaktan eğitim tarihleri ile ilgili kararlarını
takip edecek misiniz?

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. Semptom gösteren öğrenci, veli kendisini
okuldan alana kadar izole edilir. Test sonucu pozitif çıkması durumunda tüm okula ve
Sağlık Bakanlığına bilgi verilir. Sağlık Bakanlığından gelen yönlendirmeler takip edilir.
Öğretmen ya da personellerimiz de direkt sağlık kuruluşuna yönlendirilir ve pozitif Covid
teşhisinde aynı süreç uygulanır. 

Bu konudaki uygulamalarımız adına detayı ‘Sağlık Uygulamaları’ başlığı altında
görebilirsiniz.

03. Maske zorunlu tutulacak mı? Maske kullanımında genel kural nedir?

Okul zaman diliminde 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 öğrenciler sırayla okula alınır ve 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.

Covid-19 teşhisi konan velinin öğrencisinin test sonucuna göre gerekli tedbirler alınır.
Pozitif çıkmasa bile öğrencinin 14 günlük karantinası evde gerçekleşecektir. Bu süreçte
eğitim ve öğretimin aksamaması için öğrenci öğretmenleri tarafından hazırlanan
içerikleri takip etmekle yükümlüdür. Öğrenci senkron ve asenkron olacak şekilde
öğrenimine devam edebilecektir.

05. Velilerimizden birine Covid 19 teşhisi konması durumunda okul nasıl bir
prosedür izleyecektir?
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06. Ortak kullanılan malzemelerin kullanımı nasıl gerçekleşecek?

Okulda öğrenciler ortak malzeme kullanmazlar. 
Gerekli olan durumlarda materyalini (kalem gibi) öğrenci kendi getirir. 
AP ve Art and Design Portfolio dersleri için öğrenci kullanımına yönelik kitler
oluşturulur ve öğrencilere teslim edilir. Öğrenciler kendi kitlerini de oluşturabilirler. 

Öğrenci yaş grubu sosyal-duygusal özellikleri ve akademik beklentileri göz önüne alarak
uzaktan eğitim içeriği programı oluşturulur. Haftalık ders saatleri örgün öğrenim ders
saatleri dikkate alınarak planlanır.

07. Uzaktan eğitime geçilmesi ve yüz yüze eğitime ara verilmesi durumunda
ders programı değişiklikleri nasıl olacak?

Her seviye grubu için ayrı zaman diliminde yemek ve beslenme alınması planlanır. 9.ve
10.sınıf öğrencileri aynı zaman diliminde yemek ve beslenme alırken, 11 ve 12.sınıf
öğrencileri 9 ve 10.sınıflardan farklı bir zaman diliminde beslenme ve yemeklerini alırlar.
Üst ve alt yemekhane olarak öğrenci gurupları bölünür. 

08. Teneffüs saatleri ve yemek araları sınıflar için ayrı mı planlandı?

Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının belirtmiş olduğu sosyal mesafe kurallarına
uyulacak şekilde alanlarda bulunabilecek maksimum kişi sayısı belirlenip buna göre
alanlardan faydalanılacaktır. 

9. Beslenme ve yemekhane düzeninde bir değişiklik olacak mı?

Kampüs yerleşimi ilgili yönetmelik çerçevesinde fiziksel olarak planlanmıştır. 

Okul yaşantısında görsel ve sözel hatırlatmanın yanı sıra bilinçlendirici eğitimler yaş
grubuna uygun bir şekilde verilecektir. 

10. Okul yaşantısında sosyal mesafe kuralının uygulanabilmesi için neler
yapılacaktır?

11. Okul gezi ve söyleşileri, veli görüşmeleri, sene sonu gösterileri gibi toplu
etkinlikler planlanacak mı?

2021-2022 eğitim-öğretim yılının ilk MEB dönemi sonuna kadar toplu herhangi bir
etkinlik planlanmayacaktır. 2021-2022 eğitim- öğretim yılının ikinci yarıyıl dönemi için
Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının yayınladığı rapor doğrultusunda
planlamalar yapılacaktır.
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Hava müsaitliği olduğu takdirde mümkün olan tüm dersler açık alanda, sosyal mesafe
kurallarına uygun olarak organize edilir.

12. Havanın müsait olması durumunda açık havada ders yapmayı planlıyor
musunuz?

Öğrencilerimiz evlerinden kendi mataraları ile su teminini gerçekleştireceklerdir. Basmalı
su sebilleri kullanılmayacaktır.

13. Su sebilleri kullanılmaya devam edecek mi?
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(http://merkezisgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_07/28133804_ETM_KURUMLARI
_KILAVUZ_BASKI_4.pdf)

MEB: https://www.meb.gov.tr/egitim-kurumlarina-hijyen-ve-enfeksiyon-onleme-
standardi/haber/21363/tr

2) T.C Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. “ Covid-19 ( Sars- CoV-2
Enfeksiyonu) Genel Bilgiler. Epidemoloji ve Tanı”. 29 Haziran 2020

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/covid-19-rehberi/COVID-
19_REHBERI_GENEL_BILGILER_EPIDEMIYOLOJI_VE_TANI.pdf

3) T.C Sağlık Bakanlığı, Bilimsel Danışma Kurulu Çalışması. “Covid-19 Salgın
Yönetimi ve Çalışma Rehberi”. 5 Temmuz 2020. 

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/toplumda-salgin-yonetimi/salgin-yonetimi-ve-
calisma-rehberi/COVID-19_SALGIN_YONETIMI_VE_CALISMA_REHBERI.pdf?
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