12.08.2020’ den itibaren geçerli ders kuralları:

Sevgili veliler, sevgili öğrenciler,
umarız iyisiniz ve tüm yaşananlara rağmen güzel bir yaz tatili geçirdiniz.
Korona Pandemisindeki güncel gelişmeler maalesef yeni eğitim ve öğretim yılına yeni kurallar
getiriyor.
Bu süreci beraber ve sağlıklı bir şekilde geçirmek için, bu kurallara uymak herzamankinden daha
büyük önem kazanmıştır.

Herşeyden önce şu bilgileri sizinle paylaşmak istiyoruz :


6.-10. sınıf ve IK sınıfları öğrencileri için dersler 12.08.2020 günü başlayacaktır.



Okulun ilk haftası (12.08.-14.08.2020) (5), 6, 7 ve IK sınıfları saat 08.00-11.30 arası , 8-10.
sınıfları ise 08.30-12.00 saatleri arası ders yapılacaktır.



Tüm öğrencilerimiz sabah okul bahçesinde, işaretli bölümlerde toplanacak ve sınıf
öğretmenleri tarafından sınıflara alınacaktır. Sosyal mesafe kurallarına uyulmalıdır !



Tüm öğreciler ilk hafta sonunda, okulda yapılacak dersler ve uzaktan eğitim ile yapılacak
dersler ile ilgili bir ders planı alacaklar. Uzaktan eğitim dersler ile okulda ki dersler eşit
öneme sahiptir ve aynı şekilde notlandırılıcaktır.



Çocuğunuzda ateş,kuru öksürük, tad veya koku hissi kaybı,burun akıntısı gibi hastalık
belirtileri görüldüğü taktirde lütfen okula göndermeyiniz ve acilen okulu bilgilendiriniz.



Çocuğunuz bilinçli bir şekilde karşı gelmesi durumunda dersten çıkarılacaktır.
Sonrasında okul kuralları uygulanacaktır.



Lütfen çocuğunuza birden fazla maske veriniz. Şartlardan dolayı maske değişimi
gerekmektedir. Lütfen maskeleri sürekli dezenfekte ediniz.

17.08.2020 pazartesinden itibaren kantinden sıcak yemeklere başlanacaktır. Kantin görevlileri gereken
açıklamayı öğrenciye yapacaktır.
Spor dersi sadece dışarıda yapılacaktır. Lütfen ona göre kıyafetlerinizi hazırlayınız.
5. sınıflar için okul kayıt kutlaması 13.08.2020 perşembe günü saat 12.30’da okul bahçesinde düzenlenecektir.
Her öğrenci için sadece bir veli kutlamaya katılabilir. Tüm katılımcılar maske takmak zorundadır.
Öğrencilerimizin uyması gereken kurallar:
Hijyen kurallarına uymak zorunludur.
Örneğin: elleri sık sık yıkamak, mesafe kuralı ve dirseğe öksürmek gibi.
Okulda ve dersde maske takmak zorunludur. Sadece ağzın değil aynı zamanda burnunda kapalı olması gerekir.
Okul başlamadan önce mesafeli bir şekilde toplanma noktasında öğretmenini bekleyip, öğreten ile beraber sınıfa
gideceksin.
Okula ve kantine girmeden önce ellerini dezenfekte etmen gerekmektedir.
Okuldaki yol güzergahına uyman gerekmektedir.
Öğretmenin sınıfta nerede oturacağını belirleyecek ve sana gösterecek.
Sınıf değişikliğinde sana gösterilen yere oturmalısın. Oturmadan önce masa ve sandalyeni temizlemelisin.
Dersin biter bitmez okuldan ayrılmalısın.
Hepinize iyi bir eğitim yılı diliyorum.

