İZMİR ÖZEL ÇAMLARALTI KOLEJİ
2020-2021 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI
COVID-19 PROTOKOLÜ VE EYLEM PLANI

GİRİŞ
İzmir Özel Çamlaraltı Koleji olarak tüm dünyada olduğu gibi, Mart ayından itibaren
küresel bir COVID-19 salgını ile mücadele içindeyiz. Kurum olarak bu mücadeleyi büyük bir
titizlikle ilk günden itibaren sürdürmekteyiz. 1 Haziran 2020'de adına normalleşme denilen
süreç diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de başladı.
Bu durum, çok özlediğimiz okullara dönüş sürecinde de farklılıklar yaratacaktır. Bu
bilinçle hepimizin üzerine düşen görev ve sorumluluklar da artmıştır. Hepimizin okul dışı
zamanlarda da sağlığımızı korumamız, önlem almamız ve dikkat etmemiz gerektirmektedir.
Yeni Normalleşme Sü reci; ö grencilerin evden çıkarak kendi imkanları ile okula gelmesi
veya okul servisine binmesinden, ders ve aktivitelerin gerçekleşmesine, tekrar evlere
dö nü lmesine kadar bir takım dü zenlemeyi ve tedbiri içermektedir.
MEB tarafından 03 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanan 2020-2021 Eğitim ve Öğretim
Yılı Çalışma Takvimi doğrultusunda çalışmalarımız hızlanmıştır.
Bu karar doğrultusunda, 21 Eylül 2020 günü yüzyüze eğitim olarak başlayacak 20202021 Eğitim ve Öğretim Yılı için okula dönüş planımızı kurumumuzun hedef ve amaçları
doğrultusunda güvenli ve sağlıklı okul yaşantısını sağlamak amacıyla oluşturduk.
Bu süreçte okulumuzda yaptığımız tüm hazırlıkların ve yeni düzenlemelerin detaylı bir
şekilde yer aldığı “Salgın Yönetimi ve Eylem Planı”mız sizlere yol gösterecektir.
Bu eylem planı, Dü nya Saglık Ö rgü tü 20 Temmuz tarihli “Yeni Koronavirü s Durum
Raporu”, TC Saglık Bakanlıgı ve TC Milli Egitim Bakanlıgı tarafından gelen uyarı, ö nlem ve
kurallardan referans alınarak Okul Yö netimi ve Okul Doktoru denetiminde hazırlanmıştır.
Dü zenli olarak yayınlanacak yö netmeliklerle gü ncellenecektir.
Çamlaraltı Ailesi olarak her zaman olduğu gibi bu süreci de Personel-Öğretmen, Veli ve
Öğrenci işbirliği ile beraber yürüteceğiz. Hepimizin bu dokümanda belirtilen konulara
titizlikle uyması, karşılaşılacak risklerin azaltılmasına ve sağlıklı bir okul yaşantısı
geçirmemiz ortam hazırlayacaktır.
Sevgi ve Saygılarımızla
İZMİR ÖZEL ÇAMLARALTI KOLEJİ
OKUL YÖNETİMİ

Genel Düzenlemeler













Okulumuzun genel temizliği gerekli şekilde düzenli olarak yapılmış ve yerleşim düzeni,
okul yaşantısı yeniden gözden geçirilerek pandemi koşullarına uyarlanmıştır.
Okul Ana Giriş kapısından başlayarak; bahçe, okul giriş alanları, sınıf, yemekhane, tuvalet
başta olmak ü zere tü m alanlarımızda ö grencilerimizin sosyal mesafe, hijyen ve benzeri
konularda bilgilendirilmesi amacıyla çeşitli gö rseller yerleştirilmiştir.
Okulun giriş ve çıkışlarına, katlara, ofislere ve ortak alanlara dirsek pedallı el
antiseptikleri yerleştirilmiştir.
Okul bina giriş kapılarında hijyen paspasları bulunmaktadır.
Okula giriş yapan her bir bireyin, uzaktan ateş ölçer ile ateşi ölçülür ve kayıt altına alınır.
Okula giriş yapan her bireyin maske yada siperlik takmaları zorunludur.
Okul personeli, tam gün maskelerini takarak çalışacaktır.
Tek kullanımlık malzemelerin tekrar kullanılmaması önem arz etmektedir. Bu nedenle
koridorlarda, maske ve eldivenlerin atık kutusuna atılmasına yönelik önlemler
alınmıştır.
Okul bahçesinde ve bina içerisinde bulunun oturma alanları sosyal mesafe kurallarına
uygun düzenlenmiş ve gerekli uyarı yazıları asılmıştır..
Okul koridor ve merdivenleri sosyal mesafe kurallarına uygun ve gidiş geliş yönünü
belirtilecek şekilde düzenlenmiştir.

Okula Giriş-Çıkışta Alınan Önlemler






Velilerimizin okul binasına girişlerine, Bakanlık tarafından hazırlanan ilgili yönetmelik
gereği izin verilmeyecektir.
Randevu alarak gelen velilerimiz, COVID-19 önlemleri doğrultusunda gereken önlemleri
alarak ve kuralları uygulamaları koşuluyla okula giriş yapabileceklerdir.
1. sınıf ve Ana Sınıfı velilerimiz, öğrencilerimize ilk 1 ay yönetimin belirlediği alana kadar
eşlik edebilir. Velilerimiz okul binasına kabul edilmeyecektir. Ebeveyninden ayrılmakta
zorluk çeken öğrencilerimiz ve aileleri yönetimin belirlediği alanda bekleyeceklerdir.
Okula giriş çıkışlarımız yeniden düzenlenmiştir.

Ana Sınıfı- İlkokul öğrencilerimiz ve Okul Servis Araçları
Ana Giriş kapısından (Betonyol Tarafı), (TÜM GÜN AÇIK OLACAKTIR.)

Ortaokul ve Lise öğrencilerimiz
Arka Kapıdan (Halil Rıfat Paşa Caddesi Tarafı) (SADECE SABAH 08:30–09:15
AKŞAMÜSTÜ 16:20–16.40 SAATLERİ ARASINDA KONTROLLÜ OLARAK AÇIK OLACAKTIR)

okula giriş–çıkış yapacaklardır.







Okula giriş-çıkışların en yoğun yaşandığı saatler sabah 08:30–09:15 akşamüstü 16:20–
17:10 arasıdır. Özellikle bu saat diliminde sosyal mesafelere azami özen gösterilmelidir.
Okul giriş kapıları önünde trafiği engelleyecek şekilde bekleme yapılması ve park
edilmesi kesinlikle yasaktır.
Okulda öğrencilerimizin ateş ölçümü yapılacaktır.
Öğrencilerimiz, sosyal mesafe kurallarına uyarak sınıflara alınacaktır.
Yoğunluğun önlenmesi amacıyla okul çıkışlarında servis kullanmayan öğrencilerimizin,
kontrollü bir şekilde okuldan çıkış yapmaları sağlanacaktır.
Okul ile çalışan tedarikçiler eğitim saatleri dışında, kayıt altına alınarak, Covid-19
önlemleri doğrultusunda okula kabul edilecektir.

Bina İçinde Alınan Önlemler













Dezenfeksiyon amaçlı kullanılan temizlik ürünleri onaylı ve belgeli genel temizlik
ürünleridir.
Okul binasına girişlerinde, sınıf kapılarında, tuvalet girişlerinde, koridorlarda dirsek
pedallı el dezenfektanı ve bina kapı girişlerinde ise hijyen paspası yer almaktadır.
Sınıflarda klimalar kullanılmayacaktır, belirli aralıklarla doğal havalandırma (kapıpencere açma) yoluyla sınıfların havalandırılması sağlanacaktır.
Tüm sınıflar ve öğrenci, öğretmen, personel kullanım alanları uygun temizlik ürünleri ile
temizlendikten sonra, ULV cihazları ile dezenfekte edilecektir.
Binalarımızdaki her türlü eşya, araç ve gereç, özellikle sık dokunulan yüzeyler, kapı
kolları, masa yüzeyleri, musluk ve batarya başlıklarının temizliği sık sık yapılmakta ve
düzenli olarak 1/100 sulandırılmış sodyum hipoklorit (çamaşır suyu) ile silinmektedir.
Sodyum hipokloritin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz
yüzeyleri alkolle silinerek dezenfeksiyonu sağlanmaktadır.
Okul binasında ve tüm ortak kullanım alanlarında tüm öğrenci, öğretmen ve personel
siperlik ve/veya maske kullanacaktır.
Sınıf içinde oturma düzeni, mesafeler dikkate alınarak oluşturulmuştur.
Öğrenciler sınıfta her gün kendi sırasında oturacak, yer değiştirmeyecektir.
Sınıfta kullanılan kırtasiye ve eğitim malzemeleri kişiye özel olacak, ortak
kullanılmayacaktır.
Gün içinde, düzenli aralıklarla COVID–19 önlemleri ile ilgili anonslar yapılacaktır.
Maske ve eldiven atıkları, özel atık kutularına atılacaktır.

Yemekhane Düzeni İle İlgili Alınan Önlemler












Öğretmenlerimizin desteği ile, öğrencilerimizin yemek öncesi ve sonrasında ellerini
yıkamaları sağlanarak takibi yapılacaktır.
Yemekhane Personeli işe özgü maske-bone-eldiven kullanacaktır.
Yemekhane girişinde uyarı levhaları, hijyen paspasları ve el dezenfektanı bulunacaktır.
Yemek düzeni, yemekhanede bulunan öğrenci, öğretmen, personel yoğunluğunu
azaltmak amacıyla kademeli olarak sınıf seviyeleri ve öğrenci sayısına göre bölünerek
sağlanacaktır.
Bölünerek alınan öğrenci gruplarının yemekhane giriş-çıkışları sonrası kullanım
alanlarının ara dezenfeksiyonu ve havalandırılması yapılacaktır.
Masalar, kapı kolları, turnike barları ve servis alanları dezenfektanlı kimyasallar ile
temizlenecektir.
Ekmek ve su önceki yıllarda uyguladığımız gibi tek kullanımlık paketlerde servis
edilecektir.
Menaj takımları (karabiber, sos, ıslak mendil vb.) tek kullanımlık paketlerde servis
edilecektir.
Açık büfede servis edilen yiyecekler personel tarafından kontrollü bir şekilde servis
edilecektir.
Öğrencilerin oturma yerleri sabit olacaktır. Belli mesafeli, yüz yüze gelmeyecek şekilde
oturma düzeni alınacaktır.

Kantin Düzeni İle İlgili Alınan Önlemler






Kantin personeline COVID-19 ve hijyen eğitimleri verilmiştir.
Kantinimiz yoğunluğu azaltacak şekilde hizmet verecektir.
Alışveriş için sıraya giren öğrencilerimizin sosyal mesafe kuralına uymaları için gerekli
uyarı ve önlemler alınmıştır.
Kantin personeli maske, bone ve eldiven kullanacak; sık sık maske, eldiven değişimi
yapacaktır.
Kantin önünde el dezenfektan standı yer alacaktır.

Yönetim, Öğretim ve Personel Kadrosu İle İlgili Alınan Önlemler















Yönetim, öğretim ve personel kadrosuna COVID-19 eğitimi verilmiş olup okulda
bulunulan süre içerisinde COVID-19 tedbirleri tüm birimlerimiz için geçerlidir.
Okul içerisindeki işleyişi belirleyen COVID-19 Eylem Planı el kitabı oluşturulmuştur.
Tüm personel bu kurallara uymak zorundadır.
Personel kadrosuna, dönem içinde sık sık hijyen eğitimleri verilecektir.
Yurt dışına seyahat edecek olan çalışanlarımızdan seyahatten döndükten sonraki ilk 14
gün içinde en yakın sağlık merkezine başvurmaları istenecektir. Doktor muayenesi
sonucunda konulan teşhis ve çalışanın okula devam etmesinde sakınca olup olmadığını
belirten sağlık raporu okul yönetimine sunulmalıdır. Tüm personelden zorunlu haller
dışında (ölüm, doğum, zorunlu operasyon, vb.) yurtdışına çıkış istenmemektedir.
Okulun iç denetiminin sağlanması için öğretmenler, yöneticiler ve temizlik
personelinden oluşan eylem planına uygun bir komite oluşturulmuştur.
Okul içerisinde yer alan broşür, talimat ve uyarı yazılarına eksiksiz riayet edilecektir.
El sıkışmak ve öpüşmekten kaçınılacaktır.
Mesai saatleri içerisinde kurum dışına çıkılmayacaktır.
Öğretmenlerimiz okula gelir gelmez dışarıda giydiği giysinin üzerine beyaz önlük
giyecektir.
Çalışma ortamlarında bulunan, telefon, telsiz, klavye, fare, rutin takip dosyaları, masa
üstü/cep telefonu, kumanda gibi el ve yüz ile direkt teması olan malzemelerin kullanıcı
personel tarafından günlük temizliği kullanıcıya aittir. Gerekli özeni göstermesi
gerekmektedir.
Zorunlu olmadıkça bireysel seyahat yapılmayacaktır. Yapılacak ise muhakkak COVID-19
dan sorumlu okul yöneticisine bilgi aktarımında bulunulacaktır.
Personelin özel yaşamlarında genel hijyen kurallarına titizlik göstermesi
gerekmektedir.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Çalışmaları








Salgın dönemi boyunca psikolojik dayanıklılığımızı korumak için MEB tarafından
yayınlanan psikososyal bilgilendirme rehberlerinden personelin, velinin ve öğrencilerin
faydalanılmasını sağlar.
Okul rehberlik öğretmeni destek programının uygulaması sırasında okulda tespit edilmiş
salgın sürecinden ileri düzeyde etkilenmiş olan kişilerin kurum ya da kuruluşlara
yönlendirir.
Psikososyal destek eğitim uygulamaları sırasında yapılan paylaşımlarla ilgili gizlilik
ilkelerini dikkate alır.
MEB ve okul yönetiminin bilgisi doğrultusunda personel, öğrenci ve velilere salgın ile
ilgili düzenli olarak bilgilendirme yapar.
Veli ve öğrencilerle çevrim içi yolla toplantılar gerçekleştirir, öğrenci ve velilere
bilgilendirme seminerleri yapar, dijital platformda etkinlikler paylaşır.






MEB ve okul yönetiminin düzenleyeceği veya görevlendireceği COVID-19,psikolojik
dayanıklılık, hijyen eğitimi vb. hizmet içi eğitimlere katılır.
Okul Rehber Öğretmenleri, oluşturulan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık COVID-19
eylem planı çerçevesinde çalışmalar (oryantasyon, duygu düzenleme, duygusal
dayanıklılık vb.) yapar.
Okul rehber öğretmeni salgın sürecinde öğrenciler, veliler ve öğretmenler ile sağlıklı ve
sürdürülebilir bir iletişim kurar.

Revir İle İlgili Alınan Önlemler









Revir alanının günlük temizliği ve dezenfeksiyonu temizlik planı çerçevesinde
yapılmaktadır.
Revir yataklarında, tek kullanımlık medikal örtüler kullanılmaktadır.
Bu alanda el dezenfektanı ve tezgâh-masa dezenfektanı kullanılacaktır.
Yeni bir bildirime kadar revirdeki sirkülasyonu azaltmak amacıyla, zorunlu olmayan
ilaçlar, vitaminler ve gıda takviyeleri evde verilecektir.
Revir dışında ayrıca izolasyon odası oluşturulmuştur.
Hastalık belirtilerinden (37,3 ve üzeri ateş, burun akıntısı, öksürük, hapşırık, nefes
darlığı, yaygın kas ağrısı) en az ikisini gösteren öğrenci ve çalışanların tespiti
durumunda, çevresindekiler ile teması sınırlandırılarak izolasyon odasına alınıp derhâl
sağlık birimleri ve ailesiyle temasa geçilecek, hızlı bir şekilde sevki sağlanacaktır.
Yurt dışına seyahat edecek olan öğrenci, veli ve çalışanlarımızdan seyahatten döndükten
sonraki ilk 14 gün içinde en yakın sağlık merkezine başvurmaları istenecektir. Doktor
muayenesi sonucunda konulan teşhis ve çalışan/öğrencinin okula devam etmesinde
sakınca olup olmadığını belirten sağlık raporu okul yönetimine sunulmalıdır.

Tuvalet Kullanımı İle İlgili Alınan Önlemler








Temizlik personeline COVID-19 ve hijyen eğitimleri verilmiştir.
Personel işe özgü maske-bone-eldiven kullanmaktadır.
Her tuvalet kullanımı sonrasında; klozetler, lavabolar, kapılar, kapı kolları, çeşme
başlıkları, dispenserler uygun kimyasal ile temizlenip dezenfeksiyonu yapılacaktır.
Tuvalet girişlerinde el dezenfektanı kullanılacaktır.
Tuvaletlerin temizliği her aradan sonra, ders esnasında yapılacaktır.
Ana sınıfı tuvaletlerinde bir temizlik görevlisi bulunacak ve gerekli önlemlerin
alınmasına nezaret edecektir.
Her ders arasında, ellerin yıkanması ve tek kullanımlık kâğıt havluların kullanılması için
öğrenciler yönlendirilecektir.

Öğrenci-Personel Servisleri İle İlgili Alınan Önlemler








Servis şoförü ve hosteslerin servise başlamadan önce ateşi ölçülecek ve araçta maske
kullanacaklardır.
Öğrenciler araçlara binmeden önce araç içi dezenfeksiyon sağlanacaktır.
Araçlarımıza ayrıca gün sonunda detaylı dezenfekte işlemi UVL Cihazı ile yapılacaktır.
Öğrencilerimiz servise maske takarak binecektir. Servise binmeden önce, dezenfektan
kullanmaları sağlanacak ve ateş kontrolleri hostesler tarafından kayıt altına alınacaktır.
Ateşin 37,3 ve üzeri çıkması hâlinde öğrenci servise alınmayacaktır.
Servislerde COVID-19 kapsamında afişler asılı olacaktır.
Servislerde sürekli hava sirkülasyonunu sağlamak için camlar açık olarak seyahat
edilecektir.




Öğrencilerimizin servislerde oturduğu yerler belirlenecek, kullandıkları servis ve oturma
yerleri asla değiştirilmeyecektir.
Serviste öğrencilerimizde gözlenen ani durum değişikliklerinden (ateş, öksürük, burun
akıntısı, solumun sıkıntısı, yaygın kas ağrısı gibi) en az ikisinin görülmesi durumunda
hostesimiz aile ve okul ile iletişime geçecektir.

Spor Salonları İle İlgili Alınan Önlemler








Soyunma odalarının kullanımını azaltmak amacıyla, beden eğitimi derslerinin olduğu
günlerde öğrencilerimizin okula beden eğitimi formasıyla gelmesi, ders sonrası
değiştirmek üzere yedek beden eğitimi forması bulundurması gerekmektedir.
Beden Eğitimi dersleri, hava durumunun elverdiği ölçüde açık havada yapılacaktır.
Spor salonu girişlerine hijyen paspas üniteleri yerleştirilmiştir, salona girişler hijyen
paspasa basılarak yapılacak, ardından her zaman olduğu gibi salonda giyecekleri spor
ayakkabılarıyla dersleri yapacaklardır.
Periyodik temizlik ile birlikte her kullanım sonrasında dezenfektasyon yapılacaktır.
Spor salonu ve antrenman alanlarındaki klimaların temizlikleri ve dezenfektasyonu
düzenli olarak yapılmaktadır.

COVID-19 Salgını Öğretmen Yönergesi













Ortak araç- gereç kullanılmayacak; kalem, silgi vb. kişisel olacaktır.
Düzenli olarak el yıkanacak, dezenfektan kullanılacaktır.
Okul içerisinde sosyal mesafeye dikkat edilecektir.
Okul bilgisayarlarını kullandıktan sonra temizliği yapılacaktır.
Ofis masa üstlerinde kitap, defter bırakılmayacak; her gün, gün sonunda eşyalar kitaplığa
kaldırılacaktır.
Derste mutlaka siperlik takılacak, maske ders anlatılırken çıkarılacak, öğrenci arasında
gezerken maske takılacaktır.
Öğretmenlerimiz kendilerine tanımlı mekan ve sınıfların başında nöbet tutulacaktır.
Bulundukları ortamda ki sosyal mesafe kurallarının uygulanmasından sorumlu
olacaklardır.
Sınıflar havalandırılacaktır.
Öğrencilere maske, siperlik kullanımı ve sosyal mesafeye yönelik hatırlatıcı uyarılar
yapılacaktır.
Şüpheli bulgular gösteren öğrenci tespitinde vakit kaybetmeden ilgili idari birimi
bilgilendirilecektir.
Öğretmenler odasında kişisel kullanımda olan çay/kahve makineleri ve su sebilleri
kullanılmayacaktır.

Covid – 19 Salgını Veli Yönergesi




Velilerimizin, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan “BİLGİLENDİRME FORMU VE
TAAHHÜTNAME” EK-1 formunu COVID-19 önlemlerini kapsamında imzalaması
gerekmektedir. Bu form doldurulmadan öğrencinin okula girişi yapılamayacaktır.
https://forms.gle/SBo6MNQR6KZvKdWx5
Velilerimizin okul saatleri içinde okul binasına girişleri, ilgili yönetmelik gereği mümkün
olmayacaktır. Velilerimizin görüşmek istediği birime öncelikli olarak telefon ile
ulaşmasını istemekteyiz. Okula giriş yapabilmek için okul sekreterliğinden randevu
almanız gerekmektedir.

















Sadece randevulu gelen velilerimiz, kayıt altına alınarak COVID-19 önlemleri
doğrultusunda gerekenleri uygulamaları koşuluyla okula giriş yapacaktır.
Hastalık belirtilerinden (37,3 ve üzeri ateş, burun akıntısı, öksürük, hapşırık, nefes
darlığı, yaygın kas ağrısı) en az birini gösteren öğrencilerin okula gönderilmemesi ve
okul idaresinin bilgilendirilmesi gerekmektedir.
Mümkünse her gün aynı velinin öğrenciyi bırakması ve alması sağlanmalıdır.
Aile içinde herhangi bir semptomun görülmesi hâlinde öğrencimizin okula
gönderilmemesi ve okul idaresinin bilgilendirilmesi gerekmektedir.
Her sabah veli tarafından öğrencimizin ateş ölçümü yapılmalıdır.
Tüm öğrencilerimizin her gün temiz forma ile okula gelmeleri gerekmektedir.
Çocuklarımızın bağışıklık sisteminin güçlü olması için yeterli uyku ve beslenmeye dikkat
edilmelidir. Bu konuda velilerimizin gerekli düzenleme ve önlemleri alması önemlidir.
Öğrencilerimizin okula kendi mataralarıyla gelmesi ve mataraların üzerinde mutlaka
isim bulunması önemlidir.
Evden yemek ya da atıştırmalık getiren öğrencilerimizin, yiyeceklerini paylaşmaması
gerektiği mutlaka hatırlatılmalıdır.
Öğrencilerimizin okulda kullanacağı siperlik ve kişisel yıkanabilir maskelere muhakkak
isim yazılması gerekmektedir. Maskeler öğrencilerimizin bireysel kullanımı için yedek
maskelerin dolaplarında bulunması gerekmektedir.
Yurt dışına seyahat edecek olan velilerimizin seyahatten döndükten sonraki ilk 14 gün
içinde en yakın sağlık merkezine başvurmaları istenecektir. Doktor muayenesi
sonucunda konulan teşhis ve öğrencisinin okula devam etmesinde sakınca olup
olmadığını belirten sağlık raporu okul yönetimine sunulmalıdır.
Velilerimizin bu konuda hassasiyeti ve destekleri önemlidir.

COVID-19 Salgını Öğrenci Yönergesi















Okula her gün temiz forma ile gelinecektir.
Öğrenciye ait tüm maske ve siperliklere çıkmaz kalemle isim yazılacaktır.
Öğrenci dolaplarında yedek maske bulundurulacaktır.
Okul giriş, çıkışları ve teneffüs saatlerinde koridorlar, tuvaletler, ortak bahçe kullanım
alanlarında maske takılması zorunludur.
Düzenli olarak el yıkanacak, el dezenfektanı kullanılacaktır.
Bina kapısı girişinde bulunan “hijyen paspası”na mutlaka basılarak içeri girilecektir.
Okul içerisinde sosyal mesafeye dikkat edilecektir.
Tüm öğrencilerin araç-gereçleri kişisel olacak ve başkasıyla paylaşılmayacaktır.
Beden eğitimi derslerinin olduğu günlerde okula beden eğitimi formasıyla gelinecek,
ders sonrası değiştirmek üzere yanında yedek beden eğitimi forması getirilecektir.
Belirlenen oyun alanlarının dışına çıkılmayacak ve nöbetçi öğretmenin yönergelerine
uyulacaktır.
Okula tablet, telefonlar ve akıllı saat getirmek yasaktır. Zorunluluktan dolayı getirilen
tablet, telefonlar ve akıllı saatlerin sorumluluğu kişiye aittir. Getirilen tablet, telefonlar ve
akıllı saatler KİLİTLİ POŞET içerisinde ilgili Müdür Yardımcısı’na teslim edilecektir.
Ana Sınıflarında peluş kumaş oyuncaklar kaldırılacak, öğrencilerimiz de okula oyuncak
getirmeyecektir.
Yurt dışına seyahat edecek olan öğrencilerimizin seyahatten döndükten sonraki ilk 14
gün içinde en yakın sağlık merkezine başvurmaları istenecektir. Doktor muayenesi
sonucunda konulan teşhis ve öğrencinin okula devam etmesinde sakınca olup olmadığını
belirten sağlık raporu okul yönetimine sunulmalıdır

