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açı okulu mektubu
7 Ağustos 2020
Sayın Velimiz, Sevgili Öğrencimiz ve Değerli Çalışma Arkadaşımız,
Açı Okulları olarak, yeni eğitim-öğretim yılında, tekrar bir arada olmak için kapılarımızı
açmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.
2020 yılı baharı itibarıyla dünya genelinde yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle, toplumsal
yaşamdaki değişiklikler, eğitim sistemimizi de etkilemiştir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı
içinde
de
bu
salgının
belirsiz
bir
süre
de
olsa,
geçerliliğini
koruyacağı
öngörülmektedir. Yeni eğitim-öğretim yılında, Covid-19 etkilerini kesin olarak bilmemekle
birlikte öğrenimi varolan koşullar dahilinde maksimum seviyeye çıkarmak ve
öğrencilerimizin sağlıkla okullarına ve sınıflarına dönmelerini sağlamak önceliğimizdir.
Açı Okulları; T.C. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve Dünya Sağlık
Örgütü'nün yayınladığı rapor ve yönergeleri takip eder. 2020-2021 Okula Dönüş
Planlaması, tüm bu rapor ve yönergelere göre hazırlanarak sizlere bu dokümanda
sunulmuştur. Okulun tüm paydaşlarıyla sağlıkla öğrenmeye devam edebilmesi için alınan
önlemleri hep birlikte takip etmenin gerekliliğine inanıyoruz. Bu doküman içerisinde
okulların açılması durumunda Covid-19 salgınının koşullarına göre öngörülen farklı
senaryolardaki detaylı uygulamaları, akla gelebilecek soruların yanıtlarını ve sürecin nasıl
yönetileceği ile ilgili bilgilendirmeyi bulabilirsiniz. Süreç içerisinde yapılacak değişiklikler,
düzenli olarak sizlerle paylaşılacaktır.
Koşulların sürekli değiştiğinin ve okul yaşantısını etkileyen bu koşulların net olmadığının
farkındayız. Bununla birlikte birçok duruma uyum sağlayabilecek bir programlama
yapmaya çalıştığımızı belirtmek isteriz. Bu süreçte tüm paydaşlarımızdan, açık iletişim ve
iş birliği beklemekteyiz. Açı Okulları olarak, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında alacağımız
tüm kararlar, aşağıdaki ilkeler benimsenerek alınacaktır:
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 sağlamak
Sağlıklı, mutlu ve başarılı bir eğitim-öğretim yılı dileğimizle
AÇI OKULLARI
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2019-2020 UZAKTAN ÖĞRENİM
sürecİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE
YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

İnsanlık olarak farklı/alışık olmadığımız koşullara uyum sağlamak zorunda kaldığımız bir
süreci yaşıyoruz. Açı Ortaokulları olarak karşılaştığımız her koşula, tüm paydaşlarımızın
sağlığını ve güvenliğini ön plana alarak uyum sağlamak ve bu koşullarda da verimli ve
öğrenimi destekleyici çalışmalarımızı sürdürmek hedefimiz.
13 Mart 2020, Cuma günü yüz yüze eğitime ara verilmesi ile eğitim-öğrenimimize
çevrimiçi devam ederek 2019-2020 eğitim-öğretim yılını bu şekilde tamamladık.
Yaşadığımız her tecrübenin gelişimimize katkı sağladığını düşünmekteyiz.
2020-2021 eğitim-öğretim yılı için bu dokümanda görebileceğiniz farklı öğrenim model
ve alternatiflerini göz önünde bulundurularak gerekli planlamalarımızı yaptık. Çevrimiçi
eğitim modeli de bu alternatiflerden biridir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında,
öğrenimimize çevrimiçi devam etmemiz durumunda; programımızı edindiğimiz
tecrübeler, sizlerden aldığımız geribildirimler ve dünya uygulamaları ile ilgili yaptığımız
araştırmalarımız doğrultusunda revize ettik.
ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENİM UYGULAMA PLATFORMU
Çevrimiçi eğitim-öğrenim sürecinde, öğrencilerimizin yüz yüze okul yaşantısında da
farklı yaş gruplarında, farklı yoğunlukta kullandıkları Microsoft TEAMS programını
kullanmayı tercih ettik. Ms Teams uygulamasını; derslerin yanı sıra toplantılarımız ve
hizmetiçi eğitimlerimizde de kullandık ve oldukça verimli bulduk. Microsoft’un sağladığı
kişisel veri güvenliği ve öğrencilerimizin programı tanıma ve kullanma konularındaki
aşinalığı, bu seçimi yapma nedenlerimizin başında gelmektedir. Bu nedenle de
önümüzdeki eğitim-öğretim yılında olası çevrimiçi eğitim-öğrenim uygulamalarında
yine Ms Teams kullanacağız.
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GÜNLÜK DERS PROGRAMI
Mart 2020-Harizan 2020 eğitim-öğretim döneminde haftalık olarak 60’ar dakikalık
zaman dilimleri ile 15 ders, 30’ar dakikalık zaman dilimleri ile de 5 etüt çalışması yapıldı.
Derslerin içerikleri planlanırken toplu paylaşımlara ek olarak, bireysel ve grup
çalışmaları yapılabilecek şekilde organize edildi. Bunlara ek olarak hafta sonlarında
yapılan seçmeli derslerimizle, 60’ar dakikalık zaman dilimlerinde öğrencilerimizle
beraber olma fırsatımız oldu.
Mart 2020- Haziran 2020 eğitim-öğretim dönemi; tüm okul olarak çevrim içi öğrenimi
tecrübe ettiğimiz ilk dönem olması dolayısı ile ders beklentilerini net olarak anlamak,
teknik yeterliliği bire birde güçlendirebilmek ve ilk defa karşılaşılan pandemi sürecindeki
duygusal paylaşımı da artırabilmek için dersler 60’ olarak planlanmıştı. Aldığımız
geribildirimler, yaptığımız gözlemler sonucunda programa teknik olarak hakibir öğrenci
grubu ile 40 dakikalık derslerin daha verimli olacağını ön görüyoruz. Bu sebeple 20202021 eğitim-öğretim döneminde çevrim içi öğrenim dönemine devam edilmesi
durumunda dersler 40’ olarak yapılacaktır.
Bunlara ek olarak Mart-Haziran 2020 çevrim içi eğitim-öğrenim döneminde 30’ olarak
planlanan ders aralarının, öğrencilerin ders aralarının uzunluğu konusunda verdikleri
geribildirimler doğrultusunda değiştirilmesine karar verilmiştir. Önümüzdeki eğitimöğretim yılında ders araları 10’ olarak planlanacaktır.

AKADEMİK PROGRAM İÇERİĞİ
Mart-Haziran 2020 eğitim-öğretim döneminde, çevrim içi öğrenimde Ms Teams
üzerinden tüm sınıfça gerçekleştirilen çalışmalar yapıldığı gibi, derslerde grup
çalışmaları yapılarak farklı becerilerin de gelişimine katkı sağlandı. Çevrim içi öğrenim
modeli, öğrencinin öğrenim sorumluluğunu aldığı ve aktif katılıma daha fazla fırsat
yaratan uygulamalarla (Padlet, Notability, Nearpod, Polls vb) zenginleştirildi. Her gün
sabah ve okul sonrasında yarım saat, öğrencilerin gönüllü katılım sağlayabileceği etüt
çalışmaları da bireysel öğrenimi desteklemek için fırsat yarattı.
Önümüzdeki eğitim-öğretim yılında da çevrimiçi öğrenim yapılması durumunda bu
uygulamalar geliştirilerek devam edecektir.
Geçtiğimiz
çevrim
içi
dönemde,
asenkron
çalışmalarla
öğrenci
öğrenimini
desteklediğimiz ICT derslerimiz; öğrencilerimizin senkron çalışmalarla ICT konuları ile
ilgili etkileşimli ders yapma isteği ve ihtiyacı ile ilgili geribildirimleri de göz önüne
alınarak önümüzdeki olası çevrim içi planlamalarımızda haftalık ders saatlerine dahil
edildi.
Bu süreçte öğrencilerimizin büyük bir motivasyonla derslere katılıp çalışmaları teslim
ediyor olmaları, çalışmaların verimliliğini sorgulamada bizler için önemli bir veriydi.
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ÖĞRENCILERIN YAŞ GRUBU BAZLI DERSE KATILIM VE ÇALIŞMA SORUMLULUKLARINI
TAMAMLAMA ORANLARI

REHBERLİK DERSLERİ
Öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimini destekleyici rehberlik dersleri ile öğrencilerin
arkadaşlarından ve öğretmenlerinden uzakta kaldıkları bir dönemde kendilerini ifade
edebilecekleri bir alan yaratıldı. Yeni programda da bu dersler muhafaza edilmiş, yine
aynı amaca yönelik olarak her gün 15’er dakikalık “güne başlarken paylaşım saati”
öğrencilerden aldığımız geri bildirimler sonucunda programımıza eklenmiştir.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME
Yeni dönemde de öğrenci öğreniminin değerlendirilmesinde senkron ve asenkron süreç
ile sonuç değerlendirme araçları kullanılmaya devam edilecektir. TEAMS Forms,
Nearpod, Flipgrid gibi uygulama kullanımlarına devam edilerek öğrenme kontrolü daha
etkili yapılacaktır.
Geçen dönemde olduğu gibi ders bazlı kazanım ihtiyaçlarına göre ev çalışmaları
verilmeye devam edilecektir.
MEB tarafından açıklanacak yönetmelik doğrultusunda uygulanacak notlandırma ve
raporlama sistemi, sizlerle ayrıca paylaşılacaktır.
Çevrimiçi eğitim-öğrenim döneminde sorumluluklarını yerine getirme konusunda gayret
gösteren tüm öğrencilerimize, kendilerini destekleyen velilerimize ve öğrenimi her
koşulda zenginleştiren, süreci özenle takip eden öğretmenlerimize teşekkür ederiz.
Yeni akademik yıl için revize ettiğimiz uzaktan eğitim programımız her ay
değerlendirilecek ve iyileştirmeye yönelik yapılan değişiklikler sizlerle paylaşılmaya
devam edilecektir.
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DÖNEM BAŞLANGICI VE OKUL TAKVİMİ
Akademik yıl takvimi ve bazı önemli tarihlerin aşağıdaki şekilde gerçekleşmesini
umuyoruz. Akademik takvim onayımızı aldıktan sonra sizlerle sistem üzerinden
paylaşacağımız detaylı takvimi inceleyebilirsiniz.

31 AĞUSTOS 2020, PAZARTESİ
Öğrencilerinin telafi ve oryantasyon sürecinin başlaması

21 EYLÜL 2020, PAZARTESI
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı başlangıcı

16-20 KASIM 2020
Kasım Tatili – 1. Açı Dönemi Bitişi

25 ARALIK 2020, CUMA
Tatil

25 OCAK – 5 ŞUBAT 2021
Yarı Yıl Tatili

12-16 NİSAN 2021
Nisan Tatili – 3. Açı Dönemi Bitişi

25 HAZİRAN 2021, CUMA
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Sonu

*Dini ve milli bayramlar resmi tatildir.
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detaylı planlamalar
Açı Okulları, okulların tekrar yüz yüze eğitim için başlayacağı 31 Ağustos 2020 tarihine
kadar ve bu tarihin sonrasında karşılaşılabilecek olası senaryolarda alınacak sağlık ve
güvenlik önlemleri ve bu prosedürlerin çerçevesini oluşturmuştur.
Planlamalar yapılırken Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların
güvenli bir şekilde açılması için oluşturulan salgın yönetimi ve çalışması, rehber olarak
alınmış ve bu doğrultuda okulumuzun Acil Durum ve Salgın Prosedürü revize edilmiştir.
Bu prosedüre ACIS "Faydalı Bilgiler" başlığı altından ulaşabilirsiniz.
Bu kitapçığın sonraki bölümleri, halihazırda devam etmekte olan pandemi sürecinde
birden fazla farklı senaryo için geliştirdiğimiz çeşitli planlama seçenekleri ve stratejileri
hakkında daha fazla ayrıntı sunmaktadır.
Planlarımızın yüz yüze derslerin ve uzaktan eğitim okul programının bir karışımını
sunabilme esnekliğini koruması önemlidir.
Bulunduğumuz
süreçte,
pandemi
seviyesini
belirlemek
adına
kullandığımız
seviyelendirmeler, aşağıda listelenmiştir. Alınacak önlemler, bu ciddiyet seviyelerine
göre belirlenmiştir. Sonraki sayfalarda bu seviyeler kullanılarak bazı detayların da
paylaşılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

SEVİYE 1
Ülkemizde belgelenmiş bir bulaşma vakası bulunmaması

SEVİYE 2
Ülkemizde belgelenmiş bir vakanın bulunması şüphesi

SEVİYE 3
Ülkemizde belli bir bölgede belgelenmiş bir vaka bulunması

SEVİYE 4
Ülkemizde yaygın bir şekilde vakaların olması

SEVİYE 5
Virüsün hızlı bir şekilde yayılarak her yerde görülmesi
Yİstenilen norm yüz yüze dersler olsa da, tecrit veya sağlık nedeni ile okula geri
dönememe durumunu, sağlık kuruluşundan raporlayarak belirten öğrencilerimizin,
öğrenimlerine devam edebilmeleri için senkron, asenkron çalışmalar temin edilir.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararları doğrultusunda, yaşadığımız bölgenin şartları göz
önünde bulundurularak okulumuz tarafından aşağıda bulunan öğrenim modellerinden
en uygunu uygulanır.
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model uygulamaları
Tüm dünya üzerinde, yeni normalde; sürekli değişen koşullara uyum sağlamak hem
yetişkinler hem de öğrenciler açısından büyük bir önem taşımaktadır.
Açı Okulları olarak, bu zorlu süreçte, Açı paydaşlarımıza ve de öğrencilerimize en uygun
modellerle sürdürülebilir bir eğitim vermek en büyük amacımızdır.
Okulumuzda, öğrencilerimizle güvenli ve sağlıklı bir ortamda tekrar buluşmadan önce;
okul açılışına yönelik, olası farklı senaryolar ile oluşturduğumuz detaylı okula dönüş
uygulamalarımızı aşağıda sizlerle paylaşıyoruz.

A
YÜZ YÜZE ÖĞRENİM

B
UZAKTAN ÖĞRENİM

C
HİBRİT ÖĞRENİM
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yüz yüze öğrenİM

Okulların yeni normal ile açılmış olması. Öğrencilerin tamamı okulda, sınıf içerisinde
yüz yüze eğitim ve öğretim planıdır.
Bu model ile öğrencilerin tamamı okula gelir ve daha önceki uygulamalarımızda var
olan kriterlere göre hazırlanmış sınıf düzenlerinde tam zamanlı eğitimlerini, yüz yüze
tamamlarlar. "Yeni Normal Yüz Yüze Öğrenim" kapsamındaki toplu etkinlikler; veli
görüşmeleri, paylaşım toplantıları, şehir içi ve şehir dışı geziler, okul dışı etkinlikler,
yemekhane kullanımı, hijyen için dezenfeksiyon uygulama ve sıklıkları adına yapılan
düzenlemeler ile yeni döneme başlanır. Sağlık otoritelerinin yayınladığı raporlar
doğrultusunda, günün şartlarına göre uygulamalar revize edilir.
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UZAKTAN öğrenİM

Belirlenen yazılım üzerinden senkron ve asenkron olarak akademik yaşantının uzaktan
devamlılığının sağlanmasıdır. Akademik süreçlerinin tamamı, öğrenciler ve öğretmenler
tarafından okul dışından yürütülür.
Senkron Öğrenme; öğretmen ve öğrencilerin aynı anda eş zamanlı olarak katılım
sağlayacağı şekilde, yüz yüze veya çevrim içi olarak gerçekleştirilir.
Asenkron Öğrenme; öğrencilerin farklı zamanlarda öğretmenler tarafından tasarlanan
içeriklere erişim sağlayacağı ve kendi hızında ilerleyebileceği şekilde gerçekleştirilir.
Çevrim
içi
öğrenme
süreci
planlanırken
"Çevrim
İçi
Öğrenme
Sürecinin
Değerlendirilmesi" sayfasında belirtilen tüm detaylar dikkate alınarak programlama
yapılır. İlgili sayfada detaylandırılan ilkelerin sorumlu kişilerden tarafından dikkate
alınması beklenir.

SENKRON ÖĞRENME

11

ASENKRON ÖĞRENME

hİBRİT ÖĞRENİM

Öğrenci sayıları yarıya düşürülerek
modellerinin harmanlanmasıdır.

yüz

yüze

ve

çevrim

içi

(senkron-asenkron)

Bu model ile öğrenciler 2 gruba ayrılır ve bir grubun okulda diğer grubun çevrim içi
olarak evde ders alması şeklinde planlama yapılır. (Gün ya da haftalık bazlı)
MEB tarafından okul müdürlüklerine inisiyatif verildiğinde ortaokulda uygulanması
düşünülen hibrit öğrenim planlamasını aşağıda görebilirsiniz. Aşağıda belirtilen
planlamada ihtiyaç doğrultusunda değişiklik yapılabilir. Hibrit modeli uygulanacağı
kesinleştiğinde, ders programları öğrenci ve velilerimize duyurulacaktır. Bu senaryoda
okulun sınıf seviyelerine ve şube sayılarına göre 2 gruba ayrılması ve birer gün
aralıklarla okula gelmeleri, kalan zamanlarda evde çevrim içi ders alması planlanmıştır.
Sınıflar ikiye bölünerek öğrenciler ayrı sınıflarda ders yaparlar.
Çevrim içi dersler,
planlanacaktır.

senkron-asenkron

çalışmalar

ve

etüt

çalışmaları

olarak

Okulda yapılacak tüm dersler öğrenciler için belirlenen aynı derslikte yapılacaktır.
Okulda yapılan spor dersleri bahçe ya da salonda yapılır. Hava koşulları iyi olduğu
sürece bahçe önceliktir.
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2020-21 Sarıyer Açı Ortaokulu Pandemi Dönemi Hibrit Öğrenim Zaman Çizelgesi
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GENEL UYGULAMALAR
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. Mümkün olduğu kadar evden
eşya getirilmemesi beklenmektedir.
Öğrencilerin sık sık el yıkamaları için uyarılarda bulunulur ve gerekli alanlara
bilgilendirici görsel hatırlatmalar asılır. Öğrenciler, okulun ilk haftası salgın prosedürü
ve okul uygulamaları hakkında bilgilendirilirler.
Tiyatro salonu gibi alanlar toplu görüşmeler için kullanılmaz. Pandemi seviye-1’e
düşene kadar toplu organizasyonların hiçbiri yapılmaz.
Tüm şehir içi ve şehir dışı geziler, 2020-2021 Şubat ayına kadar iptal edilir. Bu
zamandan sonra yapılacak geziler, duruma ve şartlara bağlı olarak şekillenir.
Okul dışından okulumuza misafir kabulü, pandemi seviyesi seviye 1’e inene kadar
durdurulur. Binalarımıza sadece öğrenci ve çalışanlarımız giriş yapabilirler.
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. Her kullanım sonrası
izolasyon odası dezenfekte edilir. İlgili öğrencinin ailesine haber verilip okuldan
alınması ve hastaneye götürülmesi okul yönetimi tarafından takip edilir.
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temİZLİK VE HİJYEN UYGULAMALARI

Dezenfeksiyon uygulaması aşağıdaki tablolarda belirtilen sıklıklarda yapılır. Kontrol
listelerine kampüs gereksinimlerine bağlı olarak gerekli eylemler/maddeler eklenebilir.
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Güne başlarken

Okul Gününde Gün Akışı ve Uygulamalar
Aileler, sabah okula hazırlık sırasında öğrencilerin ateşini ölçmelidir ve ateşi 37,5
derece ve üzerinde olan öğrenciler okula gönderilmez ve okul bilgilendirilir.
Öğrencilerin yanlarında yedek maske, su matarası,
kullanacakları kişisel eşyaları bulundurmaları gerekir.

kırtasiye

malzemesi

gibi

Okul girişlerinde ateş kontrolü yapılır ve bu bilgiler kişi bazlı kayıt altına alınır.
Kendi imkânları ile gelen öğrenciler, iki şekilde okul bahçesine giriş yapabilirler. A
kapı girişini kullanan öğrencilerin ateş ölçümleri, güvenlikte yapılır. C kapı girişini
kullanan, kendi araçları ile gelen öğrencilerin ateş ölçümleri ise kampüse giriş
yaptıktan sonra araç içerisinde belirtilen alanlarda yapılır.
Öğrenciler dışarıdan maske ile gelirler ve okul içine girdiklerinde maskelerini
değiştirirler. Yemekhane giriş-çıkış kapıları, sabah saatlerinde (09.00'a kadar) kapalı
olacaktır.
Veliler, bina içine alınmaz.
Öğrenciler, bina içine girişlerinde yerde bulunan dezenfektan paspasını kullanarak
içeriye giriş yaparlar. Bu sırada el dezenfektanı uygulanır.
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servİS UYGULAMALARI

Okulumuz 2020-2021 yılı itibari ile Gürsel Tur ile anlaşma sağlamıştır.
Öğrencilerin ateşleri, servise biniş sırasında servis hostesi tarafından ölçülüp not
edilecektir.
37,5 ve üzeri ateşi olan öğrencinin velisi ile iletişim kurulacak, velinin konumu teyit
edilecek ve öğrenci evine yönlendirilecektir. 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 tutmaları beklenmektedir.
Servis ile okula gelen öğrencilerin maske ile servise binmeleri beklenmektedir.
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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ders esnasında

Sınıflarda masa düzeni ve öğrenci sayısı, Bakanlığın açıkladığı sosyal mesafe
kuralına göre planlanır.
Sınıfa gelen her öğrencinin, sınıfta ve koridorda bulunan ya da kendi temin ettiği
dezenfektan ile ellerini temizlemesi beklenir.
Pandemi seviyesi 1‘e düşene kadar grup çalışmaları, sınıf içerisinde yapılmaz; hibrit
modelde çevrim içi olarak planlanır.
Okulda öğrenciler için ortak kullanıma sunulan kalem gibi kırtasiye malzemeleri
kaldırılmıştır.
Müzik ve sanat odaları ile laboratuvarlar, her öğrenci grubunun kullanımı sonrası
dezenfekte edilir.
Spor salonları ve soyunma odaları da sınıflar gibi her gün düzenli olarak dezenfekte
edilir. Dersler dışında teneffüs zamanında kapalı spor salonları hiçbir senaryoda
kullanılmayacaktır. Tam zamanlı okulların açılması durumunda spor dersi
uygulamaları ile ilgili detaylı prosedür ayrıca paylaşılacaktır.
Seçmeli dersler ve sosyal sorumluluk çalışmaları, içeriklerine ve uygulamalarına göre
çevrim içi ve yüz yüze yapılabileceği gibi geçici bir süre uygulamadan
kaldırılabilecektir. Pandemi koşullarına göre içerik bazlı gerekli bazı planlamalar
yapılıp uygulama öncesinde öğrenci ve velilerimizle bilgi paylaşımında bulunulur.
Okul hemşiresi ve sorumlu personel tarafından gün içinde ateş ölçümünün sınıf sınıf
dolaşarak yapılması sağlanır. Bu ölçümlerin kayıtları tutulur. Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından istenilen bu kayıtlar, ihtiyaç durumunda Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık
Bakanlığı ya da ilgili veli ile paylaşılır.
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teneffüs zamanları
ve ders araları

Ders sonlarında tüm öğrenciler, ellerini yıkamaya ve hava almaya yönlendirilir.
Sınıflar; her ders sonrası, öğlen arası ve gün sonu 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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kütüphane

Kütüphane kullanımında 1 metre mesafeye uygun olarak öğrenci sayısında
kısıtlamaya gidilir.
Kütüphane içinde yer alan sandalye, masa, oturma grupları vb. 1 metre kuralına
uygun olarak yerleştirilir.
Kütüphanede rezervasyonsuz sınıfça ders yapılmaz, aynı anda 1’den fazla sınıf
kütüphanede olamaz.
Kitap ödünç verilmesi, kütüphane sorumlusu tarafından yapılır. Kitap teslimi sonrası
kitapların dezenfektasyonu yapılır ve daha sonra bu kitaplar raflara, kütüphane
sorumlusu tarafından konulur.
Kaynak kitap seçimleri, kütüphane sorumlusu desteği ile yapılır. Raflardaki kitaplar,
pandemi seviyesi 1’e düşene kadar ortak kullanıma kapatılır.
Gün içinde dezenfektasyon işlemi yapıldığı zamanlarda kütüphane kapalı olacak ve
bu zaman dilimleri öğrencilerle paylaşılacaktır.
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Beslenme ve yemek zamanları

Her seviye öğrenci grubu için beslenme ve yemek zamanı farklılaştırılır.
Yemek servisi esnasında tüm çalışanlar; koruyucu maske, siperlik ve eldiven kullanırlar.
Yemekhaneye giriş ve oturma düzeni, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak
sağlanır.
Benmarilerdeki yemek sıralarında, sosyal mesafe kuralına uygun hareket edilir.
Her grubun yemek saati öncesinde, tüm yemek masa ve sandalyeleri
dezenfeksiyonu ile silinir. Tekrar kullanım saatleri buna uygun olarak planlanır.

yüzey

Bulaşma riskini minimuma indirebilmek için çatal,kaşık,bıçak setleri, kâğıt 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.
Ortak kullanımda olan çay ve kahve makinelerinin yerine poşet çay ve kahve kullanımına
geçilir veya bunlar bir personel aracılığı ile bunlar servis edilir.
Yemekhane haricinde bulunan çay-kahve makineleri geçici süre ile kaldırılır.
Ara beslenmeler, kağıt paketli şekilde hazırlanır.
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Tüm yemekhane ekipmanları aşağıdaki tabloda yer alan plana göre dezenfekte edilir.
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OKULDAN ERKEN ÇIKIŞ & Gün sonu

OKULDAN ERKEN ÇIKIŞ
Okul saatleri içerisinde okuldan çıkmak durumunda olan öğrenciler, tekrar aynı gün
okula giriş yapamazlar.

GÜN SONU
Öğrencilerin okuldan ayrılması itibariyle genel hijyen çalışmaları yapılır. Pandemi
seviye 3‘te okul sonrası bina içerisine öğrenci ya da diğer çalışanlar kabul edilmez.
Öğrencilerin çıkış notları en geç 13.00’a kadar servis ya da öğrenci işlerine
iletilmelidir. 13.00 sonrasında notlar kabul edilmez.
Servislerde misafir öğrenci uygulaması bu yıl uygulanmaz.
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.
Öğrencisini alacak velilerimiz, okul çıkışı belirlenen saatten en fazla 10' önce, okul
bahçesine giriş yapabilir. Aynı öğrenciyi almaya gelen 1'den fazla veliden sadece bir
kişi, ateş ölçümünün ardından içeri alınır.
Öğrenci alış saatinin uzatılmaması, önemle rica olunur.
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rehberlİk çalışmaları

Covid-19 salgını, bütün dünyada pek çok alanı olduğu gibi eğitim ve öğretimi de
etkilemeye devam etmektedir. Bu süreçte, rehberlik biriminin yaptığı sosyal ve
duygusal
gelişimi
destekleyici
çalışmalar
önem
kazanmıştır.
Yapılan
çalışmalarda, öğrencilerimizin yaşanılan süreçle baş etme becerilerini
güçlendirme ve eğitim-öğretim hayatlarını, psiko-sosyal açıdan sağlıklı bir şekilde
devam etmelerine destek olmak hedeflenmiştir. Değişen düzende, farklı koşullar
ve buna bağlı olarak farklı ihtiyaçlar ortaya çıkmıştır.
Okul rehberlik birimimiz, bu dökümanda belirtilen öğrenim modellerini göz
önünde bulundurarak, sosyal-duygusal ve akademik desteğin yanı sıra aile ve
toplum desteği başlıkları altında planlama yapmaktadır.
Uyum Süreci
Okullar Açık Yeni Normal:
Uyum süreci ile ilgili ailelere ve öğretmenlere yönelik seminer verilir.
Okul içinde değişen kurallar hakkında (maske takma, fiziksel mesafeye dikkat
etme, hijyen nedeniyle kişisel eşyaların ortak kullanılmaması vb.) öğrenciler
bilgilendirilir.
Okuldaki yeni düzenle ilgili öğrencilerin düşüncelerini ve sorularını dile
getirebilmelerine destek olunur ve bu sorular yanıtlanır.
Yüz yüze rehberlik dersi yapılır.
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Uyum sürecinde zorlanan öğrenciler öğretmenlerle birlikte tespit edilir, bu
öğrenciler için bireysel çalışmalar planlanır ve aileler ile çevrim içi görüşmeler
düzenlenir.
Hibrit Eğitim Modeli:
Okul içinde değişen kurallar hakkında (maske takma, fiziksel mesafeye dikkat
etme, hijyen nedeniyle kişisel eşyaların ortak kullanılmaması vb.) yüz yüze
veya çevrim içi bilgi verilir.
Yüz yüze veya çevrim içi rehberlik dersi yapılır.
Öğrencilere teknolojiyi doğru kullanmayla ilgili destek verilir.
Uyum sürecinde zorlanan öğrenciler öğretmenlerle birlikte tespit edilir, bu
öğrenciler için bireysel çalışmalar planlanır ve aileler ile çevrim içi görüşmeler
düzenlenir.
Çevrim İçi Modeli:
Öğrencilerle çevrim içi rehberlik dersi yapılır.
Velilere yönelik çevrim içi seminerler planlanır.
Velilerin bireysel ihtiyaçlarına göre farklı konularla ilgili rehberlik görüşmeleri
planlanarak ebeveynlere destek olunur.
Sosyo-Duygusal Destek
Okullar Açık Yeni Normal:
Öğrencilerin sosyo-duygusal ihtiyaçlarına yönelik rehberlik ders içerikleri
planlanır.
Öğrencilere okuldaki değişen düzenin getirdiği yenilikler hakkında bilgi verilir
ve öğrencilerin uyum becerileri güçlendirilmesi yönünde çalışmalar planlanır.
Öğrenciler ile küçük grup içinde ve/veya bireysel olarak duyguları tanıma,
ifade etme, duyguları düzenleme ve sosyal becerileri geliştirmeye yönelik
çalışmalar yapılır.
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Öğrencilerin sosyo-duygusal gelişimlerine yönelik
alışverişinde bulunulur ve iş birliği içinde çalışılır.

öğretmenler

ile

bilgi

İhtiyaç duyduğu düşünülen öğrenciler, okul dışında bir uzmana yönlendirilir.
Hibrit Eğitim Modeli
Öğrencilerin sosyo-duygusal
rehberlik dersleri planlanır.

ihtiyaçlarına

yönelik

hibrit

modele

uygun

Öğrencilerle yüz yüze duygu düzenleme çalışmaları yapılır ve ihtiyaç halinde
velilerle çevrim içi toplantılar organize edilerek bireysel destek sağlanır.
Öğrencilerin sosyo-duygusal gelişimlerine yönelik
alışverişinde bulunulur ve iş birliği içinde çalışılır.

öğretmenler

ile

bilgi

İhtiyaç duyduğu düşünülen öğrenciler, okul dışında bir uzmana yönlendirilir.
Çevrim İçi Eğitim Modeli
Öğrencilerin sosyo-duygusal ihtiyaçlarına yönelik çevrim içi eğitim modeline
uygun rehberlik dersleri planlanır.
Velilere yönelik bireysel görüşmeler çevrim içi sağlanır.
Öğrencilerin sosyo-duygusal gelişimlerine yönelik
alışverişinde bulunulur ve iş birliği içinde çalışılır.

öğretmenler

ile

bilgi

İhtiyaç duyduğu düşünülen öğrenciler, okul dışında bir uzmana yönlendirilir.
Akademik Destek
Öğrencilerin bilişsel alandaki gelişimi ile ilgili destek verilir.
Her 3 modelde de veliler gerekli kaynaklara yönlendirilir.
Aile ve Toplum Desteği
Velilere yönelik görsel ve yazılı kaynaklar hazırlanır.
İhtiyaç duyulan seminer konuları saptanır ve çevrim içi seminerler düzenlenir.
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OKUL HEMŞİRESİ YETKİ VE SORUMLULUKLARI
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. Herhangi bir Covid-19 semptomu
gözlemlenirse aşağıdaki adımlar uygulanacaktır.

ÖĞRENCİ VE AÇI ÇALIŞANLARININ AİLE BİREYLERİNDE/YAKIN TEMAS HALİNDE OLDUĞU
KİŞİLERDE COVID-19 BELİRTİLERİNİN GÖRÜLMESİ DURUMUNDA
COVID-19 TEST SÜRECİNDE
Belirtileri gösteren bireyin doktor kontrolü yapılarak test yapılması halinde test sonuçlanana
kadar ilgili öğrenci/çalışan okula gelmez.
Aile/çalışan, konu ile ilgili (devamsızlık sebebi ile ilgili) okul idaresini bilgilendirir.
Okula gelmeyen öğrenci, öğrenimini sağlık koşulları el verdiği boyutta çevrim içi senkronasenkron çalışmalarla gerçekleştirir.

TESTİN POZİTİF OLMASI DURUMUNDA ÖĞRENCİ/ÇALIŞAN
Öğrenci/çalışanlar/bu kişilerin yakınlarından birinde Covit-19 testi pozitif olduğu durumda,
Sağlık Bakanlığı'nın belirttiği ölçüde (14 gün) karantina uygulaması, ilgili öğrenci/çalışan
tarafından uygulanır.
Karantina sürecindeki öğrenci öğrenimine senkron/asenkron çalışmalarla devam eder.
Durumla ilgili okul idaresi bilgilendirilir. Okul idaresi, T.C. Sağlık Bakanlığı ile iletişme geçerek
yapılacak çalışmalar birlikte yürütülür.
Okul idaresi ilgili öğrencinin sınıfını/okulu, konu ile ilgili bilgilendirir. Bu durumda T.C. Sağlık
Bakanlığı'nın belirteceği adımlar izlenir.

TESTİN POZİTİF OLMASI DURUMUNDA OKUL YAŞANTISI
MEB ve Sağlık Bakanlığı'nın yönlendirmesi ile süreç yönetilir. Bu koşulda, ön görülen olası durumlar
aşağıdaki şekildedir.
1) Öğrencinin temas halinde olduğu bilinen gruplar karantinaya alınır: Bu koşulda öğrencinin
temas halinde bulunduğu bilinen gruplar (sınıf ve/veya yaş grubu) okula gelmez. Sağlık Bakanlığı
tarafından belirtilen karantina sürecinde (14 gün) eğitim öğretimlerine çevrimiçi senkronasenkron çalışmalarla devam ederler.
2) Tüm okul, Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilen süre boyunca (14 gün), karantina da olur. Bu
durumda tüm yaş grupları sağlık koşulları elverdiği sürece eğitim öğretimlerine senkron-asenkron
çalışmalarla devam eder.
3) Okulda vaka görülmeden önceki eğitim-öğretime devam edilir. Bu koşulda ilgili öğrenci ile
temas halinde olduğu düşünülen öğrencilerin sağlık durumları, velileri ve okul çalışılanları
tarafından gözlemlenir. Bu öğrencilerin Covid-19 belirtileri göstermeleri durumunda belirtilen
adımlar gerçekleştirilir.
14 günlük karantina süresi biten öğrenci/çalışanlar, Covid-19 testi yaptırarak negatif sonuçlarını
okul idaresi ile paylaşır ve okul yaşantısına devam ederler.
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ÖĞRENCİ VE AÇI ÇALIŞANLARINDAN EN AZ 1'INDE COVID-19 BELİRTİLERİNİN GÖRÜLMESİ
DURUMUNDA
COVID-19 TEST SÜRECİNDE
Belirtileri gösteren öğrenci/çalışan, okul ortamında izole edilerek en kısa sürede doktora
götürülmesi için yönlendirilir.
Covid-19 testi yaptıran öğrenci/çalışan, test sonucu belli olana kadar okula gelmez. Okula
gelmeyen öğrenci, eğitim öğretimine çevrimiçi senkron-asenkron çalışmalarla devam eder.
İlgili öğrencinin velisi/çalışan, sağlık durumu ile ilgili okulu bilgilendirir.

TESTİN POZİTİF OLMASI DURUMUNDA ÖĞRENCİ / ÇALIŞAN
Covid-19 testi pozif çıkan öğrenci/çalışan, doktorunun belirttiği süre boyunca okula gelmez.
Okula gelemeyen öğrenci, sağlık koşulları elverdiği sürece, eğitim-öğretimine çevrimiçi
senkron-asenkron çalışmalarla devam eder.

TESTİN POZİTİF OLMASI DURUMUNDA OKUL YAŞANTISI
Test sonucu pozitif çıkan öğrencinin bulunduğu sınıf/yaş grubu/okul, konu ile ilgili bilgilendirilir.
Bu koşulda, Sağlık Bakanlığı yönlendirmeleri ile, ön görülen olası durumlar aşağıdaki şekildedir:
1) Öğrencinin temas halinde olduğu bilinen gruplar karantinaya alınır: Bu koşulda öğrencinin
temas halinde bulunduğu bilinen gruplar (sınıf, yaş grubu) okula gelmez. Sağlık Bakanlığı
tarafından belirtilen karantina sürecinde (14 gün) eğitim-öğretimlerine çevrimiçi senkronasenkron çalışmalarla devam ederler.
2)Tüm okul, Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilen süre boyunca (14 gün), karantinada olur. Bu
durumda tüm yaş grupları sağlık koşulları elverdiği sürece eğitim-öğretimlerine senkronasenkron çalışmalara devam eder.
Bu kişiler, Covid-19 testi yaptırarak negatif sonuçlarını okul idaresi ile paylaşır ve okul yaşantısına
devam ederler.

29

bİLİŞİM UYGULAMALARI / TEKNİK
DESTEK

Açı Okulları; bilişim teknolojilerini, öğrencilerine mekândan bağımsız olarak her zaman erişilebilir
öğrenim deneyimleri sunmak üzere planlar. Tüm öğretmenlerimizin dizüstü bilgisayar kullanarak
öğrencileriyle sadece yüz yüze eğitimde değil uzaktan öğrenim sürecinde de aynı eğitim kalitesini
devam ettirmelerine teknik destek sağlar. Platform seçimimiz; güvenlik, verimlilik ve bütünleşik
çözüm standartlarını birarada barındıran Microsoft Office 365 ailesi ürünleriyle ve yine Microsoft
Teams iş birliği uygulaması üzerinden öğrenim deneyimlerine olanak tanır.
IT birimi; güvenli erişim için tüm öğrencilere, eğitim-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 belirtilerek destek talebinde bulunabilirsiniz.
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VELİ SORUMLULUKLARI

Öğrenciyi okula gönderen veli, okulun Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirtmiş
olduğu tüm şartları sağlamasına rağmen Covid-19 salgınının tek başına okulun
engelleyemeyeceği riskini göz önünde bulundurur.
Okulun belirlediği tüm sağlık uygulamalarını takip eder.
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 tedbirleri alır.
Yakın çevresinde ya da ailesinde Covid-19 tanısı konan öğrencinin test sonucu negatif çıksa
bile 14 günlük karantinası evde gerçekleşecektir.
Okulun gönderdiği ve göndereceği tüm bilgilendirmeleri takip eder.
Öğrencinin değişen sağlık koşullarına uygun olarak, okul tarafından uygulanacak eğitimöğretim modelini takip etmesini 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.
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sıkça sorulan sorular
01. Açı Okulları olarak MEB’in uzaktan eğitim tarihleri ile ilgili kararlarını
takip edecek misiniz?
Açı Okulları MEB’e bağlıdır. Bu nedenle MEB’in uzaktan eğitim tarihleri ile ilgili kararlarını
uygulamakla yükümlüdür.

02. Telafi programına katılım zorunlu mudur?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamaya göre telafi programına katılım
zorunlu değildir. Bununla birlikte okula uyum, oryantasyon süreci ve akademik aktarımın
yapılacağı bu dönemdeki katılımı önemli buluyor ve Açı Okulları olarak tüm
öğrencilerimizin katılımını bekliyoruz.

03. Covid-19 semptomları gösteren öğrenci, öğretmen ya da personel olması
durumunda izlenecek prosedür nedir?
Covid-19 semptomu gösteren öğrenci olması durumunda velisine bilgi verilerek
öğrencinin okuldan alınması ve sağlık kuruluşuna götürülmesi konusunda yönlendirilme
yapılacaktır. Bu süreç, okul yönetimi tarafından takip edilir. Semptom gösteren öğrenci,
veli kendisini okuldan alana kadar izole edilir. Öğrencinin test sonucu pozitif çıkması
durumunda tüm okula ve Sağlık Bakanlığı'na bilgi verilir. Sağlık Bakanlığı'ndan gelen
yönlendirmeler takip edilir. Öğretmen ya da personellerimiz de direkt sağlık kuruluşuna
yönlendirilir ve pozitif Covid teşhisinde aynı süreç uygulanır.

04. Maske zorunlu tutulacak mı? Maske kullanımında genel kural nedir?
Okul zaman diliminde maske takmak zorunludur. Öğrencilerin okula maske ile gelmesi
ve yanlarında yedek maske taşımaları önemlidir. Maskesini unutan öğrenci için servis ve
okulda yedek maske bulundurulacaktır. Kitapçıkta bulunan maske kullanımı ile ilgili
yönergelerin takibi gerekmektedir.

05. Okula giriş ve çıkışlar, öğrenci teslimi nasıl olacak?
Okula girişte öğrenciler, sırayla okula alınır ve ateş kontrolü yapılır. Servislerin okula
giriş zamanları da bu kontrollerin sağlanması adına aralıklı olarak planlanmıştır. 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.
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06. Velilerimizden birine Covid 19 teşhisi konması durumunda okul nasıl bir
prosedür izleyecektir?
Covid-19 teşhisi konan velinin öğrencisinin test sonucuna göre gerekli tedbirler alınır.
Test sonucu pozitif çıkmasa bile öğrencinin 14 günlük karantinası evde gerçekleşecektir.
Bu süreçte eğitim-öğretimin aksamaması için öğrenci öğretmenleri tarafından
hazırlanan içerikleri takip etmekle yükümlüdür. Öğrenci senkron-asenkron olacak
şekilde öğrenimine devam edebilecektir.

07. Ortak kullanılan malzemelerin kullanımı nasıl gerçekleşecek?
Okulda öğrenciler ortak malzeme kullanmazlar.
Gerekli olan durumlarda materyalini (kalem gibi) öğrenci kendi getirir.

08. Çevrim içi öğrenime geçilmesi ve yüz yüze eğitime ara verilmesi
durumunda, ders programı değişiklikleri nasıl olacak?
Çevrim içi eğitim-öğrenim ile yüz yüze eğitim-öğretim içeriği aynı olmayacaktır. Yaş
grubu, sosyal-duygusal özellikleri ve akademik beklentileri göz önüne alarak uzaktan
eğitim içeriği programı oluşturulacaktır. Bununla birlikte bu dokümanın 4, 5 ve 6.
sayfalarında yer alan "Çevrim içi öğrenim sürecinin değerlendirilmesi" raporunda
belirtilen analiz sonuçlarına göre ders programları oluşturulur.

09. Teneffüs saatleri ve yemek araları, sınıflar için ayrı mı planlandı?
Her seviye grubu için ayrı zaman diliminde yemek ve beslenme alınması planlanır.

10. Çevrim içi eğitim gerçekleşmesi durumunda, kitapçık ve çalışmaların
baskısı okul tarafından karşılanabilecek mi?
Sağlık ve hijyen önceliğimiz olduğu için herhangi bir baskı okul tarafından alınmayacak
ve kargolanmayacaktır.

11. Beslenme ve yemekhane düzeninde bir değişiklik olacak mı?
Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirtmiş olduğu sosyal mesafe kurallarına
uyulacak şekilde alanlarda bulunabilecek maksimum kişi sayısı belirlenip buna göre
alanlardan
faydalanılacaktır.
Yemekhane
ve
beslenme
düzeni
için
detaylı
bilgilendirmeyi bu dokümanın 22. sayfasında görebilirsiniz.
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12. Okul yaşantısında sosyal mesafe kuralının uygulanabilmesi için neler
yapılacaktır?
Kampüs yerleşimi, ilgili yönetmelik çerçevesinde fiziksel olarak planlanmıştır.
Okul yaşantısındaki görsel ve sözel hatırlatmanın yanı sıra yaş grubuna uygun bir şekilde verilecek
bilinçlendirici eğitimler planlanacaktır.

13. Okul gezi ve söyleşileri, veli görüşmeleri, sene sonu gösterileri gibi toplu
etkinlikler planlanacak mı?
2020-2021 eğitim-öğretim yılının ilk MEB dönemi sonuna kadar herhangi bir toplu
etkinlik planlanmayacaktır. 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ikinci yarıyıl dönemi için
Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı rapor doğrultusunda
planlamalar yapılacaktır.

14. 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 olacağız.

15. Su sebilleri kullanılmaya devam edecek mi?
Öğrencilerimiz evlerinden kendi mataraları ile su teminini gerçekleştireceklerdir. Basmalı
su sebilleri kullanılmayacaktır.
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BİLGİLENDİRME FORMU
VE TAAHHÜTNAME
Okullar, toplulukların altyapısının önemli bir parçasıdır ve sadece akademik başarılarını değil,

öğrenciyi her anlamda desteklemede kritik bir rol oynamaktadır. Pandemi sonrası/sırasında

dünyada yaygın olarak açılan okulların tekrar kapanmasını engellemenin en doğru yolu, süreci daha
etkili bir biçimde kontrol etmektir. Okulu güvenli bir şekilde açmak için, hep birlikte üzerimize düşen

sorumluğumuzu gerçekleştirmek durumundayız. Gerektiğinde yapılacak olan tıbbi test, temas takibi,

izolasyon ve karantina programını uygulamalıyız. Bu anlamda tüm paydaşlarımızdan istediğimiz
sorumlulukları, yerine getirmelerini bekliyoruz. Velilerimiz adına hazırlamış olduğumuz ‘Bilgilendirme
Formu

ve

Taahhütname’yi

aşağıda

inceleyebilirsiniz.

Bu

formu

ayrıca

Web

sitemizden

görüntüleyebilirsiniz. Okulun açıldığı ilk gün öğrencilerimizle bu formu ıslak imzalı olarak
göndermenizi önemle rica ediyoruz.

BİLGİLENDİRME FORMU VE TAAHHÜTNAME
Çocuğumun ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikâyeti, tat ve koku
alma kaybı, yorgunluk, boğaz ağrısı, baş ağrısı olması durumu ile aile içerisinde
solunum yolu şikâyetleri gelişen veya solunum yolu enfeksiyonu hikâyesi ile hastane
yatışı yapılan ya da COVID-19 tanısı alan kişi bulunması durumunda çocuğumu kuruma
getirmemem ve bu durumu okula bildirmem gerektiği konusunda bilgilendirildim.
Yukarıda belirtilen durumlarda çocuğumu okula getirmeyeceğimi
sebebimi okul yönetimine bildirmeyi kabul ve taahhüt ederim.

ve

getirmeme

... / ... / 20...

TAAHHÜT EDEN

OKUL YETKİLİSİ

VELİ / VASİSİNİN ADI SOYADI

ADI SOYADI

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

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

İMZASI

GÖREVİ

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

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

ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI
.............................................................
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