
 

 

 

 

 

Sayın Velimiz, 

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan son açıklamaya göre birinci sınıf öğrencilerimiz için 
planlanan yüz yüze eğitim programı, bir sonraki açıklamaya kadar aşağıdaki şekildedir.  

 

Planlamış bulunduğumuz programda öğrencilerimizin seyreltilmiş bir şekilde birinci sınıf 
temel kazanım ve becerilerini edinmelerine yönelik bir içerik uygulanacaktır.  

 

Sınıflarımız; kız-erkek sayısı, öğrencilerimizin doğum tarihi ve öğrencilerimizin hazır 
bulunuşluk düzeyi göz önünde bulundurularak 10 kişilik gruplara bölünmüştür. (Öğrencimizin 
bulunduğu grup bu dosyanın üzerindeki etikette belirtilmiştir.) 

 

Öğrencilerimiz,  08.50 ile 14.25 arasında on kişilik gruplar halinde okula gelerek yüz yüze 
derslere katılacaktır. (Öğrencilerimizin sosyal temaslarını minimuma indirebilmek adına grup 
değişimi yapılmayacaktır.) 

 

Öğrencilerimizin ders dışı alanlarda (teneffüs, öğle yemeği, vb.) maske mesafe ve hijyen 
kurallarına uyumlarını desteklemek için öğretmenlerimiz okulda bulundukları tüm süre 
boyunca öğrencilerimize eşlik edecektir. 

 

Öğrencilerimizin okula ulaşımları servis araçlarımızla sağlanacak ve öğrencilerimiz sabah 
kahvaltı ve öğle yemeğini okulda yiyeceklerdir. 

 

21 Eylül’den itibaren okul eğitim yılı başladığından, öğrencilerimiz okul kıyafeti ile 
geleceklerdir. Yanlarında yedek maske ve suluk getirmeleri gerekmektedir. 

 

Velilerimiz 19-20 Eylül tarihlerinde öğrencilerin kitap ve kırtasiye malzemelerini dolaplarına 
yerleştirebilirler. 

 

Detayları açıklanan bu program 21 Eylül 2020 tarihinden itibaren uygulanacak ve MEB 
tarafından yapılacak bir sonraki açıklamaya kadar aynı şekilde devam edecektir. 

 

Bilgilerinize sunarız. 

Gelişim Okulları 



 

              

 
 

1/D - 2. GRUP DERS PROGRAMI 
Ders 1 2 3 4 5 
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  08.50 09.45 10.35 11.25 12.15 13.45 
Gün 09.30 10.25 11.15 12.05 12.55 14.25 

Pazartesi TÜRKÇE İNGİLİZCE BEDEN EĞİTİMİ TÜRKÇE İNGİLİZCE SPEAKING 

Salı MATEMATİK TÜRKÇE HAYAT BİLGİSİ İNGİLİZCE TÜRKÇE BEDEN EĞİTİMİ 

Çarşamba MÜZİK DRAMA İNGİLİZCE TÜRKÇE TÜRKÇE MATEMATİK 

Perşembe TÜRKÇE 
GÖRSEL 

SANATLAR 
İNGİLİZCE MATEMATİK ETÜT HAYAT BİLGİSİ 

Cuma DANS TÜRKÇE MATEMATİK İNGİLİZCE HAYAT BİLGİSİ İNGİLİZCE 

 



 

 

 

 

Sayın Velimiz, 

Okulumuzun, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yüz yüze eğitim için hazırlıkları tamamlanmıştır. 
Süreçle ilgili detaylar öğrencinin sabah okula gelişinden akşam eve dönüşüne kadar 
planlanarak aşağıya çıkarılmıştır. 

 

 Servis kullanan öğrenciler servise biniş sırasında maskelerini takarlar. Öğrenci servise 

binerken ateşi ölçülür. Ateşi 37,5 ve üzerinde çıkan öğrenciler servise alınmaz. Görevli 

personel aileyi ve okul yönetimini konuyla ilgili bilgilendirir. 

 Her öğrencinin serviste oturacağı koltuk belirlenmiştir, servislerde yer değişikliği 

yapılmayacaktır. 

 Okul girişinde, servis kullanmayan öğrencilerin ateşleri termal kameralar ve/veya dijital 

ateş ölçerle ölçülecek ve ateşi 37,5 ve üzerinde çıkan öğrenciler okula alınmayacaktır. 

 Öğrenciler, servislerden okul kapılarında sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde 

inecek, okul girişinde ellerini dezenfekte ettikten sonra dersliklerde yerlerini alacaktır. 

 Her öğrencinin, sınıfında kullanacağı sıra ve sandalye belirlenecek, sıra ve sandalye 

değişimi yapılamayacaktır. 

 Öğrenciler çantalarında bir adet yedek maske ile gelecek, gün içindeki maske değişimi 

öğretmen kontrolünde yapılacaktır. Belirtilenin dışında ihtiyaç durumlarında, okul 

öğrenciye maske verecektir. 

 Öğrenciler, ders süresince maskelerini takacak ve ders içinde belirlenen süre ve 

koşullarda öğretmen gözetiminde maskelerini çıkaracaktır. 

 Öğrenciler teneffüse ders öğretmenleri eşliğinde çıkacak ve sınıfları için belirlenmiş 

alanları kullanacaktır. 

 Tuvaletler aynı anda en fazla iki kişi tarafından kullanılacak, giriş çıkışlar nöbetçi personel 

tarafından yönlendirilecektir. 

 Teneffüs bitimlerinde öğrenciler ellerini öğretmen yönlendirmesiyle dezenfekte ederek 

dersliklere giriş yapacaktır. 



 

 

 

 Pandemi süresince öğrenciler kendi sınıf dersliklerinde ve/veya iklim koşulları izin verdiği 

müddetçe bahçeyi kullanacak, diğer atölye ve salonlar kullanılmayacaktır. 

 Derslikler (sıra, masa, sandalye, kapı kolları, pencere kolları, dolap kulpları V.) her ders 

bitişinde dezenfekte edilerek, havalandırılacaktır. 

 Tuvaletler, tırabzanlar vb. gibi ortak kullanım alanları, her kırk dakikada bir 

temizlenecektir. 

 Öğrenciler, yemekhaneye sorumlu ders öğretmeni eşliğinde ve ayrı gruplar halinde 

çıkacak; her öğrencinin kullanacağı masa ve sandalye belirlenecek ve yer değişimi 

yapılmayacaktır. 

 Öğrenciler, yemekhaneden ders öğretmeni eşliğinde ayrılacak ve öğle teneffüslerini 

sınıflarına ayrılan mekânlarda yapacaktır. 

 Öğrencilerin maskeleri yemekten önce değiştirmesi sağlanacak, yemek sırasında 

maskeleri dirseklerinde olacak, yemek bitiminde tekrar takılacaktır. 

 Öğretmenler ders süresince maske ve siperlik kullanacak, teneffüslerde sadece maske 

kullanacaktır. 

 Okul çıkışında, sınıflar ayrı ayrı servislere yerleştirilecek, bir sınıf bitmeden diğer sınıf 

binadan ayrılmayacaktır. 

 Evde hafif soğuk algınlığı, burun akıntısı, öksürük vb gibi gribal belirtiler gösteren 

öğrencilerimizin okula gönderilmemesi gerekmektedir. Bu koşullarda okula geldiği 

belirlenen öğrenciler, velilerine haber verilerek evlerine yönlendirilecektir. 

 Gün içerisinde, hafif soğuk algınlığı, burun akıntısı, öksürük vb gibi gribal belirtiler 

gösteren öğrencilerimizin hızlıca velileri bilgilendirilecek ve öğrencinin, evinde, sağlık 

kuruluşunun belirttiği süre boyunca dinlenmesi rica edilecektir. 

Tüm öğrencilerimizin sağlığını koruyabilmek adına, yukarıda belirtilen önlemlere velilerimizin 
uyum sağlaması önem taşımaktadır.  

Bilgilerinize sunarız. 

Gelişim Okulları 


