
 
 

 

 

 

 

 

 

Sayın Velimiz, 

Okulumuz; Milli Eğitim Bakanlığı’nın;  yüz yüze eğitim, hibrit eğitim, uzaktan eğitim, seyreltilmiş eğitim gibi bütün 
uygulamalarına ve bütün senaryolara Haziran ayından beri hazırdır.  

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 12 Ağustos Çarşamba günü yaptığı açıklamalarla okulumuzun çalıştığı senaryolardan 
aşağıdaki benimsenmiştir.  

Tüm okul öğrencilerimiz kademeli olarak uzaktan eğitime başlayacaktır.   

İlkokul ve anasınıflarında uzaktan eğitim başlangıcından önce öğretmen ve öğrencinin yüz yüze tanışması için sosyal 
mesafe ve hijyen kurallarına uygun görüşmeler planlanacak, ardından öğrenciler uzaktan eğitime başlayacaktır.  

Uzaktan eğitim süresince günlük okul programı yürütülecek ve öğrenciler haftalık ders programında gördükleri tüm 
dersleri uzaktan eğitim programında da alacaktır. Bu çerçevede, farklı sınıf kademelerine göre uzaktan eğitim takvimi 
aşağıya çıkarılmıştır. 

 

o 17 Ağustos Pazartesi: Tüm ortaokul ve lise sınıflarında uzaktan eğitim dersleri, normal okul programı şeklinde 
başlayacaktır. 

o 18 Ağustos Salı 11.00: Dördüncü sınıf öğretmenleri belirlenecektir. Velilerimiz tekrar aranarak davet edilecektir.  
o 18 Ağustos Salı 15.00: Birinci sınıf öğretmenleri belirlenecektir. Velilerimiz tekrar aranarak davet edilecektir. 
o 19 Ağustos Çarşamba 11.00: Anasınıfı öğretmenleri belirlenecektir. Velilerimiz tekrar aranarak davet edilecektir. 
o 19 Ağustos Çarşamba – 29 Ağustos Cumartesi: Tüm ilkokul ve anasınıfı velileri ve öğrencileri tek tek randevu 

verilerek okula davet edilecek, öğrenciler öğretmenleriyle yüz yüze görüşmelerini yapacaktır. 
o 24 Ağustos Pazartesi: 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin uzaktan eğitim dersleri normal okul programı şeklinde 

başlayacaktır. 
o 31 Ağustos Pazartesi: Birinci sınıf ve anasınıfı öğrencilerinin uzaktan eğitim dersleri, normal okul programı 

şeklinde başlayacaktır. 
o 15 Ağustos Cumartesi 10.00-17.00: 8.Sınıflar kitap kırtasiye malzemelerini okuldan teslim alabileceklerdir. 
o 16 Ağustos Pazar Günü 11.00-17.00: 12. Sınıflar kitap kırtasiye malzemelerini okuldan teslim alabileceklerdir. 
o 17 Ağustos Pazartesi – 23 Ağustos Pazar:  Anaokulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. Sınıfların kitap ve kırtasiye 

malzemeleri okul servisleri tarafından evlere teslim edilecektir. Teslim günü sizlere sms yolu ile bir gün 
öncesinden haber verilecektir. 

 

NOT: Anasınıfı ve ilkokul öğrencilerinin öğretmenleriyle yüz yüze tanışma programlarının gün ve saati 19 Ağustos’tan 
itibaren velilerimize, okul tarafından bildirilecektir. İlerleyen tarihlerde, öğretmen ve öğrencinin yüz yüze 
görüşmesinin gerektiği durumlarda, bireysel ve küçük gruplar halinde görüşmeler sosyal mesafe ve hijyen kurallarına 
uygun bir biçimde okul tarafından planlanacaktır. 

Anasınıfı ve ilkokul öğrencilerinin sosyal becerilerinin gelişmesi amacıyla, öğrencilerimizin Beden Eğitimi dersleri için 
hafta sonları 3-4 kişilik gruplar halinde okulda dış mekan etkinlikleri yapabilmesi için gerekli koşullar sağlanmaya 
çalışılacaktır. 

 

 


