


03 Eylül 2021 : Pekiştirme ve Oryantasyon Sürecinin Başlaması

06 Eylül 2021 : Eğitim-Öğretim Yılı Başlangıcı

15 - 19 Kasım 2021 : 1. Ara Tatil

24 Aralık 2021 : Noel Tatili

24 Ocak - 4 Şubat 2022 : Yarıyıl Tatili

11 -15 Nisan 2022 : 2. Ara Tatil

17 Haziran 2022 : Eğitim-Öğretim Yılı Sonu

*Dini ve Milli bayramlar resmî tatildir.

AÇILIŞ MEKTUBU 

Değerli Velilerimiz, Sevgili Öğrencilerimiz, 

özel Yeni Nesil Okulları olarak 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında okulumuzun 
kapılarını açmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Cavid 19 salgını nedeniyle toplumsal 
yaşamımız, eğitim sistemimiz bizi artık "yeni normal" kavramının etrafında 
şekillendiriyor. 

Bu değişimi yaşarken düzenli, sürdürülebilir ve belirsizlikler karşısında 
esneklik gösterebilen bir bakış açısıyla çalışmalarımızı tasarlıyor, 
öğrencilerimizin bütüncül gelişimlerini göz önünde bulundurarak 
programımızı yapılandırıyoruz. 

Bu süreçte siz velilerimiz ve tüm paydaşlarımızla açık iletişim ve iş birliği 
içerisinde olmayı önemsiyoruz. 

Sağlıklı, mutlu ve başarılı bir eğitim-öğretim yılı olması dileklerimizle, 

özel Yeni Nesil Okulları 

•• 
DONEM BAŞLANGICI 
VE OKUL TAKVİMİ 

03 Eylül  2021  : Pekiştirme ve Oryantasyon Sürecinin Başlaması 

06 Eylül 2021  : Eğitim-Öğretim Yılı Başlangıcı

15 - 19 Kasım 2021          : 1. Ara Tatil  

24  Aralık 2021  : Noel Tatili

24 Ocak - 4 Şubat 2022     : Yarıyıl Tatili

11 -15 Nisan 2022     : 2. Ara Tatil

17 Haziran 2022          : Eğitim-Öğretim Yılı Sonu

*Dini ve Milli bayramlar resmî tatildir.

1 Açılış Mektubu

2 Dönem Başlangıcı
ve Okul Takvimi



2021-2022 EĞİTİM 
ÖĞRETİM SÜRECİ 

MODEL UYGULAMALARI 

• Yüz yüze Öğrenim: Öğrencilerin tamamı okulda, sınıf içerisinde yüz yüze eğitim ve öğretim
planıdır. Okullar "yeni normal" düzene göre işleyiş göstermesidir.

• Tüm okul (Anaokulu, ilkokul, ortaokul) düzeyinde yüz yüze öğrenim, Sağlık Bakanlığı, MillT Eğitim
Bakanlığı (MEB) ve Bilim Kurulu'nun yayınladığı raporlar doğrultusunda günün şartlarına göre
düzenlenir. Toplu etkinlikler; veli görüşmeleri, paylaşım toplantıları, şehir içi ve şehir dışı geziler, okul
dışı etkinlikler, yemekhane kullanımı, hijyen için dezenfeksiyon uygulamaları bu doğrultuda şekillenir.

• Uzaktan Öğrenim: Bu öğrenim sürecinde iletişim araçları olarak Microsoft Teams uygulaması ve
Kl2 portal sistemi esas alınarak, program yüz yüze eğitimde olduğu gibi tam gün uygulanır.

• Akademik süreçlerin tamamı senkron ve asenkron çalışmalarla okul saatlerinde ve zamandan
bağımsız olarak, yapılandırılmış ders tasarımlarıyla okul dışından yürütülür. Öğretmen kadromuz,
yapılandırılmış dersleri, öğrencilerimizin öğrenim sorumluluğunu aldığı, onları derste daha aktif kılan
EdPuzzle, Mentimeter, Geogebra, Plickers, Kahoot vb. web 2.0 araçları ile yürütür.

• Senkron çalışmalar: Öğretmen ve öğrencinin canlı bağlantı yoluyla etkileşimli olarak uygulama
içinde olduğu derslerdir.

• Asenkron çalışmalar: Eğitim-Öğretim materyallerinin öğretmen tarafından öğrencilere sistem
üzerinden sunularak zamana bağlı olmaksızın eğitimin sürdürüldüğü yapıdır.

• Hibrit Öğrenim: MEB tarafından uygulanması düşünülen aşamalı ve seyreltilmiş bir öğretim
programıdır. Hibrit öğrenim, belirli yaş gruplarının/sınıflarının farklı zamanlarda okulda veya evde
çevrim içi olarak öğrenimlerinin devam ettirilmesidir. Bu programın işleyişi MEB'in açıklamaları
doğrultusunda şekillenecektir.
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Eğitim ve Öğretim
Süreci

MODEL UYGULAMALARI

• Yüz yüze Öğrenim: Öğrencilerin tamamı okulda, sınıf içerisinde yüz yüze eğitim ve öğretim planıdır. Okullar 
“yeni normal” düzene göre işleyiş göstermesidir.

• Tüm okul (Anaokulu, İlkokul, Ortaokul) düzeyinde yüz yüze öğrenim, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı  
(MEB) ve Bilim Kurulu’nun yayınladığı raporlar doğrultusunda günün şartlarına göre düzenlenir. Toplu etkinlikler; 
veli görüşmeleri, paylaşım toplantıları, şehir içi ve şehir dışı geziler, okul dışı etkinlikler, yemekhane kullanımı, 
hijyen için dezenfeksiyon uygulamaları bu doğrultuda şekillenir.

• Uzaktan Öğrenim: Bu öğrenim sürecinde iletişim araçları olarak Microsoft Teams uygulaması ve Kl2 portal 
sistemi esas alınarak, program yüz yüze eğitimde olduğu gibi tam gün uygulanır.

• Akademik süreçlerin tamamı senkron ve asenkron çalışmalarla okul saatlerinde ve zamandan bağımsız olarak, 
yapılandırılmış ders tasarımlarıyla okul dışından yürütülür. Öğretmen kadromuz, yapılandırılmış dersleri, öğren-
cilerimizin öğrenim sorumluluğunu aldığı, onları derste daha aktif kılan EdPuzzle, Mentimeter, Geogebra, Plic-
kers, Kahoot vb. web 2.0 araçları ile yürütür.

• Senkron çalışmalar: Öğretmen ve öğrencinin canlı bağlantı yoluyla etkileşimli olarak uygulama içinde olduğu 
derslerdir.

• Asenkron çalışmalar: Eğitim-Öğretim materyallerinin öğretmen tarafından öğrencilere sistem üzerinden su-
nularak zamana bağlı olmaksızın eğitimin sürdürüldüğü yapıdır.

• Hibrit Öğrenim: MEB tarafından uygulanması düşünülen aşamalı ve seyreltilmiş bir öğretim programıdır. Hibrit 
öğrenim, belirli yaş gruplarının/sınıflarının farklı zamanlarda okulda veya evde çevrim içi olarak öğrenimlerinin 
devam ettirilmesidir. Bu programın işleyişi MEB’in açıklamaları doğrultusunda şekillenecektir.



GÜNE BAŞLARKEN;

• 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, kırtasiye malzemesi gibi kullanacakları kişisel eş-
yaları bulundurmaları gerekir.

• Okul içinde kullanılan dezenfektanların dışında, alerjisi olan öğrenciler kendi dezenfektanlarını yanla-
rında bulundurabilir.

• Okul binasına girişler otomatik hijyenik turnike sisteminden geçilerek (el, ayakkabı altı dezenfektasyo-
nu) yapılır.

• Tüm girişlerde bilekten ateş ölçümü yapılır ve kayıt altına alınır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından iste-
nilen bu veriler, ihtiyaç durumunda Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ya da ilgili veli ile paylaşılır.

• Öğrenciler okula maskeyle gelir, giriş turnikesinden geçtikten sonra yanlarında getirdikleri yedek mas-
keleri kullanarak maske değişimi yapılır.

• Cep telefonu / tablet / akıllı saat taşıyan öğrenciler bu elektronik eşyaları evden getirdikleri üzerinde 
isimlerinin yazılı olduğu şeffaf kilitli poşet içerisinde danışmaya teslim ederler.

• Veliler okul binası içine alınmaz. Öğrencilerinin ulaşımını kendi sağlayan veliler güvenliği geçtikten son-
ra ilgili bina girişlerinde öğrenci teslimini nöbetçi öğretmenlere yaparlar.

GÜN İÇİNDE;

• Öğrencilerin sık sık el yıkamaları için uyarılarda bulunulur.

• Öğrenciler, okulun ilk haftası salgın prosedürü ve okul uygulamaları hakkında bilgilendirilirler.

• Kullanılmış maske ve eldivenler, bunun için özel olarak ayrılmış ayak basmalı atık kutularına atılır.

• Gün içinde okul hemşiresi tarafından bilekten ateş ölçümü tekrarlanır.
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• Her zaman olduğu gibi okul hemşiresi rutin sağlık bakımı ve yaralanmaların tedavisini sağlar. Tüm öğrenci çalı-
şan ve öğretmenlerden hes kodu istenir ve sisteme işlenir.

• Okul hemşiresi ve rehberlik okul içinde değişen kurallar hakkında öğrenci, veli ve tüm çalışanlara (maske takma, fizik-
sel mesafeye dikkat etme, hijyen nedeniyle kişisel eşyaların ortak kullanılmaması vb.) bilgi verir, iş birliği içinde çalışır.

• Öğrencilerde, öğretmenlerde ve tüm çalışanlarda herhangi bir Covid-19 belirtisi gözlemlenirse aşağıdaki adımlar uygulanır:

- Belirtileri gösteren birey okuldan çıkışı olana kadar revir odasının özel bölümünde izole edilir. Okuldan ivedilikle 
doktor/sağlık kuruluşlarına yönlendirilir.

- Bireyden Covid-19 test sonucu istenir. Test sonucu çıktıktan sonra okul idaresi ivedilikle bilgilendirilir.

- Yakın temaslı öğrenciler 5. günün sonunda “PCR testi negatif” sonucu ile okula devam edebilir. Eğer öğren-
ci velisi PCR testi yaptırmak istemez ise 7 günlük karantina sonrasında öğrenci okula döner. (son yönetmelik)  
Testin Pozitif Olması Durumunda; okul idaresi Sağlık Bakanlığı’nın belirteceği adımları izler. MEB ve Sağlık Ba-
kanlığı’nın yönlendirmesi ile süreç yönetilir. Bu koşulda, ön görülen olası durumlar aşağıdaki şekildedir:

• Pozitif çıkan öğrencinin ait olduğu sınıfa 7 gün boyunca ateş ve semptom takibi yapılır. 

• Birey, Sağlık Bakanlığı’nın belirttiği ölçüde (7gün) karantinada kalır. 7. günden sonra hafif ya da hiç semptom 
göstermeyenler için karantina süresi sona erer. 5. günün sonunda isteğe bağlı olarak yaptıracakları PCR test 
sonucu negatif çıkarsa karantina süresi sona erer.

• Öğrencinin/öğretmenin/çalışanın temas halinde olduğu bilinen gruplar da bilgilendirilir. Bu koşulda kişinin temas halinde 
bulunduğu bilinen gruplar gerek görüldüğü durumlarda okula gelmez. Karantinada kalmaları istenir.

• Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilen karantina sürecinde (7 gün) öğrencinin velisi okul ile iletişimde olur. Öğren-
cinin sağlık durumuna göre öğrenme süreci planlanır. 

• Temaslı kişiler son üç ay içinde hastalığı geçirmiş ise karantinaya alınmaz. Semptom takibi yaparak maske kul-
lanımı ile günlük yaşamına devam eder. (Anaokulu - 1 - 7. sınıflar)

• Temaslı kişiler son üç ay içinde hatırlatma aşısı dozunu olmuş ya da hastalığı geçirmiş ise karantinaya alınmaz. 
Semptom takibi yaparak maske kullanımı ile günlük yaşamına devam eder. (8. sınıflar)

• Olası süreçte okul yaşantısı Sağlık Bakanlığı’nın kararlarıyla şekillenir .

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi, okulumuzun oryantasyon çalışmalarını, veli-öğretmen-öğrenci arasındaki 
ilişkilerini, bireysel ve grup rehberliğini, çeşitli eğitim seminerlerini, öğrenciler için mesleki yönlendirme çalışmalarını 
yürütmeye devam edecektir. Öğrencilerin sosyo-duygusal ihtiyaçlarına yönelik rehberlik ders içerikleri planlanır.

Değişen düzende, farklı koşullar ve buna bağlı olarak farklı ihtiyaçlar ortaya çıkmıştır.

Okul rehberlik birimimiz, sosyal-duygusal ve akademik desteğin yanı sıra okuldaki yeni düzene uyum süreci ile ilgili 
öğrencilere, ailelere, öğretmenlere, okul çalışanlarına yönelik seminerler verir.

Öğrencilerle bireysel çalışmalar planlar, onlarla ve veliler ile çevrim içi (Microsoft Teams aracılığı ile) görüşmeler 
düzenler. Öğrencilere teknolojiyi doğru kullanmayla ilgili destek verir. İhtiyaç duyduğu düşünülen öğrenciler, okul 
dışında bir uzmana yönlendirilir.

Okulumuz Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakan-
lığı tarafından alınan kararları uygulamaktadır. 
Bu doğrultuda eğitim çalışanları için aşı zorun-
luluğu aranmayacağı ancak aşı olmayanlardan 
haftada 2 kez PCR testi isteneceği belirtilmiştir.

Okulumuz çalışanlarının %100’ü aşılıdır.5
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Okulumuz, bilişim teknolojilerini, öğrencilerine mekandan bağımsız olarak her zaman erişilebilir öğrenim de-
neyimleri sunmak üzere planlar.

Tüm öğretmenlerimiz dizüstü bilgisayar kullanarak öğrencileriyle sadece yüz yüze eğitimde değil uzaktan öğ-
renim sürecinde de çeşitli web 2.0 araçlarıyla zenginleştirilmiş ders içerikleri ile aynı eğitim kalitesini devam 
ettirmelerine teknik destek sağlar.

Platform seçimimiz; güvenlik, verimlilik ve bütünleşik çözüm standartlarını bir arada barındıran Microsoft 
Office 365 ailesi ürünleriyle ve yine Microsoft Teams iş birliği uygulaması üzerinden öğrenim deneyimlerine 
olanak tanır.

Teknik desteğe ihtiyaç duyulduğunda aidedestek@yeninesil.kl2.tr adresine öğrencimizin ad, soyad bilgilerini 
belirtilerek destek talebinde bulunabilirsiniz .

Veliler, okulun bakanlıklar tarafından belirlenen tüm şartları sağlamasına rağmen Covid-19 salgınının tek 
başına okulun engelleyemeyeceği riskini göz önünde bulundurur. Bu süreç içerisinde okul ile her zaman 
iş birliği içinde olur. Veliler öğrencilerin hes kodlarını okula bildirir.

• Öğrenciyi okula göndermeden önce günlük ateş ve sağlık kontrolünü yapar. Salgın hastalık belirtileri 
görüldüğü takdirde öğrenciyi okula göndermez.

• 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 7 gün-
lük karantinası evde gerçekleşecektir.  (Son 3 ay içerisinde Covid-19 teşhisi konulmuş olan veya 3. ha-
tırlatma dozu aşısını olan öğrenciler hariç.)

• Okulun gönderdiği ve göndereceği tüm bilgilendirmeleri takip eder.

• Öğrencinin değişen sağlık koşullarına uygun olarak, okul tarafından uygulanacak eğitim-öğretim mo-
delini takip etmesini teşvik eder.
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• Yemek servisi esnasında tüm çalışanlar; koruyucu maske ve eldiven kullanırlar. Tüm yemekhane çalı-
şanlarından hes kodu ve aşı bilgileri istenir takibi yapılır.

• Yemekhaneye giriş ve oturma düzeni, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak sağlanır.

• Öğrenciler isimlerinin yazılı olduğu sandalyelere oturur.

• Her grubun yemek saati öncesinde, tüm yemek masa ve sandalyeleri yüzey dezenfeksiyonu ile silinir.

• Açık ekmek yerine poşetli ekmek kullanılır.

• Tek kullanımlık tuz ve baharat kullanılır.

• Sürahi kullanımı yerine kapalı bardak su kullanılır.

• Öğlen yemek servisi yemekhane personeli tarafından yapılır. Açık büfe salata barı önlemler dahilinde 
porsiyon sistemiyle servis edilir. Ara beslenmeler ise hijyen şartları gözetilerek sunulur.

• İlkokul ve ortaokulda grubu için yemek zamanı farklıdır. Anaokulu öğrencileri anaokulu yemekhanesin-
de yemeklerini yerler.

• Okulumuz 2021-2022 yılı itibari ile İlkem Tur ile anlaşma sağlamıştır.

• Servis hizmeti sağlayacak tüm sürücü ve rehber kadrosunun risk kontrolü devletin uyguladığı HES 
kodu aracılığı ile yapılır. Tüm servis çalışanlarından hes kodu ve aşı bilgileri istenir. Takibi yapılır.

• Servis araçlarının taşıma kapasitesi Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı kararları doğrultusunda 
düzenlenir.

• Öğrencilerin ateş ölçümü servis aracına biniş esnasında yapılır ve servis hostesi tarafından not edilir.

• Tüm araçlarda el dezenfektanı bulundurulur.

• Tüm sürücü, hostes ve öğrenciler servis süresince maske kullanır.

• Öğrenciler her gün aynı koltukta yolculuk yapar, bunun için araç içi oturma planı düzenlenir.

• Tüm araçlar, her gün servis hizmetine başlamadan önce kapı kolu, kol dayama/kolçaklar, tutacaklar, 
emniyet kemeri tokaları vb. ortak kullanım yerleri Sağlık Bakanlığı’nın onayladığı deterjanlar ile silinir. 15 
günlük periyodlarla özel dezenfekte işlemi yapılır.

• Araçlarda doğal havalandırma yapılır, klima kullanılmaz.

• Her öğrenci ikametgahı doğrultusunda belirtilen servisi kullanır. Servislere misafir öğrenci kabul edil-
mez.

• Servis hizmetleri ile ilgili tüm sorularınız için ali.alpaydin@ilkemtur.com.tr mail adresinden ya da  
0212 295 70 60 numaralı telefon hattından servis yetkililerine ulaşabilirsiniz.
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• Bakanlığın açıkladığı sosyal mesafe kuralına göre sınıflar düzenlenir.

• Sınıfa gelen her Ögrenci isminin yazılı olduğu sıraya oturur. Bu düzen gerekli olmadıkça değişmez.

• Sınıfa gelen her öğrencinin sınıfta veya koridorda bulunan ya da kendi temin ettigi dezenfektan ile elle-
rini temizlemesi beklenir.

• Müzik, sanat odası, kütüphane, laboratuvarlar, spor salonları ve soyunma odaları, sınıflar her gün dü-
zenli olarak dezenfekte edilir.

• Dersler dışında teneffüs zamanında kapalı spor salonIarı hiçbir şekilde kullanılmayacaktır.

• Ders sonlarında tüm öğrenciler, ellerini yıkamaya ve hava almaya yönlendirilir.

• Bina içinde hijyen ve temizlik rutinleri titizlikle uygulanır.

• Sıklıkla doğal havalandırma yapılır.

• Ögrencilerin ders arası, teneffüs ve yemek zaman aralığında sosyal mesafeyi korumaları adına bilinç-
lendirme çalışmaları yapılır. Bunu sağlamak adına görsellerle yönlendirme sağlanır.

• Teneffüsler öğrenci yoğunluğunu azaltacak şekilde planlanır.

Ders Esnasında 

Teneffüs Zamanları ve Ders Aralarında



• Öğrencilerin okuldan ayrılması itibariyle genel hijyen çalışmaları yapılır.

• Öğrenci giriş ve çıkışlarında okul binasına veli alınmaz. Belirtilen veli bekleme alanında (güvenlik nokta-
sı), sosyal mesafeye uygun olarak öğrenci alımı gerçekleşir.

• Gün sonunda öğrenci ve velilerimiz okul ve bahçe içinde zaman geçirmeden çıkış yapar. Servisli öğren-
cilerimiz hostesler rehberliğinde servislere biner.

• Öğrencisini alacak velilerimiz, okul çıkışı belirlenen saatten en fazla 10 dakika önce güvenlik noktasının 
dışında maskeli ve sosyal mesafeye uygun olarak bekleme yapar.

• Veli okula ancak acil durumlarda ve randevu ile giriş yapabilir.

• Gerekli alanlara bilgilendirici görsel hatırlatmalar asılıdır. 

• Öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm çalışanların dolaplarında kişisel kolonyalarını bulundurmaları öne-
rilir. Okulun belli alanlarında ve sınıflarda; öğrenci, öğretmen ve personel kullanımı için dezenfektan 
sıvılar bulundurulur.

• Öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm çalışanlar, dolaplarını düzenli tutmak ve sadece ihtiyaçları olan eş-
yaları dolaplarında bulundurmakla sorumludurlar.

• Okul içi toplu organizasyonlar ve etkinlikler, şehir içi ve şehir dışı geziler durum ve şartlara bağlı olarak 
şekillenecektir.

• Okulumuza planlı ziyaretler dışında hiçbir ziyaretçi kabul edilmeyecektir.

• Bireysel ya da dönemsel veli görüşmeleri çevrim içi (online) organize edilir.

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

• Hastalık belirtisi gösteren öğrenciler revirde izolasyon kısmına alınır. İlgili öğrencinin ailesine haber ve-
rilir ve okuldan alınıp hastaneye götürülmesi okul yönetimi tarafından takip edilir. Her kullanım sonrası 
izolasyon odası dezenfekte edilir.

• Etüt, kulüp ve sosyal sorumluluk çalışmaları, içeriklerine ve uygulamalarına göre çevrim içi (online) ve 
yüz yüze yapılır.

• Kapalı alanlar doğal havalandırma yöntemleri ile düzenli olarak havalandırılır.

• El dezenfekte ünitelerinde ve rutin yapılan temizliklerde MEB ve Sağlık Bakanlığı onaylı ürünler kullanılır.

• Herhangi bir nedenle (sağlık, vize randevuları, rutin doktor kontrolleri vb.) devamsızlık yapan öğrencile-
rin velisi tarafından okula gelmeme gerekçeleri e-posta yoluyla ilgili müdür yardımcısına bildirilir.

Gün Sonunda

Genel



1. Özel okullar Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) uzaktan eğitim tarihleri ile ilgili aldığı kararları takip edecek mi?
özel Yeni Nesil Okulları MEB’e bağlıdır. Bu nedenle MEB’in uzaktan eğitim tarihleri ile ilgili kararlarını uygulamakla yükümlüdür.

2. Covid-19 semptomları gösteren öğrenci, öğretmen ya da personel olması durumunda izlenecek prosedür nedir?
Sağlık Bakanlığı’ndan gelen yönlendirmeler takip edilir. Belirti gösteren kişinin öğrenci olması durumunda velisine bilgi verile-
rek okuldan alınması ve sağlık kuruluşuna götürülmesi istenir. Öğrenci velisi okuldan alana kadar izole edilir. Belirti gösteren 
kişi öğretmen veya personel ise direkt sağlık kuruluşuna yönlendirilir. 
Bireyin test sonucu pozitif çıkması durumunda ilgili kişi 7 günlük karantina sürecine girer tüm okula ve Sağlık Bakanlığı’na bilgi 
verilir.

3. Maske kullanımında genel kural nedir?
Okul zaman diliminde maske takmak zorunludur. Bununla ilgili Sağlık Bakanlığı’nın ve MEB’in açıklamaları, güncellemeleri takip 
edilir. Öğrencilerin okula maske ile gelmesi ve yanlarında yedek maske taşımaları önemlidir.

4.Okula giriş ve çıkışlar, öğrenci teslimi nasıl olacak?
Okula maskeyle gelen öğrenciler okul binasına girişte hijyenik turnike sisteminden geçerek el, ayakkabı altı dezenfektasyonu 
yapılır. Bilekten ateş ölçümü gerçekleştirilir ve kayıt altına alınır. Belirtilen veli bekleme alanında (güvenlik noktası dışı), sosyal 
mesafeye uygun olarak öğrenci teslimi/alımı gerçekleşir. Öğrencilerimiz okul ve bahçe içinde zaman geçirmeden çıkış yapar. 
Servis giriş çıkışları kontrollerinin sağlanması için belirli aralıklarla planlanmıştır.

5. Velilerimizden birine Covid-19 teşhisi konması durumunda okul nasıl bir prosedür izleyecektir?
Covid-19 teşhisi konan velinin okulu ivedilikle bilgilendirmesi gerekir. Velinin öğrencisinin test yaptırması istenir ve test sonu-
cuna göre gerekli tedbirler alınır. Test sonucu pozitif çıkmasa bile öğrencinin 7 günlük karantinada kalması istenir. Öğrencinin
karantinada olduğu günlerde eğitim-öğretiminin aksamaması için öğrenci, öğretmenleri tarafından hazırlanan çevrim içi/çev-
rim dışı içerikleri takip eder.

6.Çevrim içi öğrenime geçilmesi ve yüz yüze eğitime ara verilmesi durumunda, ders programı değişiklikleri nasıl olacak?
Çevrim içi eğitim-öğretim ile yüz yüze eğitim-öğretim içeriği benzerlik gösterecektir. Anaokulu, İlkokul ve Ortaokul uzaktan 
eğitim programı yaş grupları, sosyal-duygusal özellikler göz önünde bulundurularak şekillendirilir.

7. Yemekhane düzeninde bir değişiklik olacak mı?
Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirtmiş olduğu sosyal mesafe kurallarına uyulacak şekilde alanlarda bulunabi-
lecek maksimum kişi sayısı belirlenip buna göre yemekhane düzenlenecektir. Detaylı bilgi için “Beslenme ve Yemek Zamanı” 
başlığına bakınız.

8. Okul yaşantısında sosyal mesafe kuralının uygulanabilmesi için neler yapılacaktır?
Okul binasının içi ve bahçe, ilgili yönetmelik çerçevesinde fiziksel olarak planlanır. Okul yaşantısı içerisinde görsel ve sözel 
hatırlatmaların yanı sıra okul hemşiresi ve rehberlik tarafından öğrenci yaş gruplarına göre bilinçlendirici eğitimler verilir.

9.Okul gezi ve söyleşileri, veli görüşmeleri, sene sonu gösterileri gibi toplu etkinlikler planlanacak mı?
2021/2022 Eğitim -Öğretim yılı için Bakanlık talimatları izlenecektir.

10. Veli toplantıları ve öğretmen görüşmeleri nasıl olacak?
Tüm görüşmeler ve toplantılar Microsof Teams üzerinden gerçekleşecektir. Görüşmek istediğiniz öğretmenler veya idareci-
lerden e-posta yoluyla randevu talep edebilirsiniz.

11. Günlük akış çizelgesinde değişiklik var mı?
Günlük akış (çevirim içi veya yüz yüze) her zaman olduğu gibi 8.15-15.30 dur. Ancak, uzaktan eğitim programı uygulandığında 
yaş grupları (anaokulu ve l.sınıf), sosyal-duygusal özellikler göz önünde bulundurularak öğrencilerin ders süreleri ve dinlenme 
araları değişiklik gösterebilir.

12. Okul ders kitapları/kaynak kitaplar nasıl temin edilecek?
Alınacak kitap listesi okul tarafından sizlere e-posta yoluyla duyurulacaktır. Kitaplar her sınıf düzeyinde kitler halinde hazırla-
nacak ve okuldan temin edilecektir.

13. Kırtasiye malzemesi var mı?
Genel anlamda öğrenciler ellerinde var olan defterlerini, ders araç gereçlerini, kırtasiye ve boya malzemelerini kullanabilirler. 
Her ders için ayrı defter kullanılması önerilir.

14. Forma kullanımı ve alımı nasıl olacak?
Eğitimin yüz yüze yapıldığı zamanlarda öğrenciler okula formalarıyla gelecekler. İhtiyaç halinde Megü Tekstil’in online üzerin-
den satış sitesine ulaşabilirsiniz. (www.satis.megugiyim.com, iletişim için: 0553 610 46 91)

Sık Sorulan Sorular


