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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖZEL SÜHEYLA TOKYAY ORTAOKULU
ÖRGÜN EĞİTİM SÜRECİ İÇİN
COVID 19 PANDEMİSİ KAPSAMINDA ALINAN ÖNLEMLER
Özel Süheyla Tokyay Ortaokulu, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) onaylı
“Okulum Temiz Belgesi” almıştır.
Butik bir okul olmanın avantajıyla kurumumuz, idaresi ve hatta kurucusu
tarafından bizzat her detayıyla ilgilenilen, pandemi öncesinde de titizlikle çalışan
bir eğitim yuvası olmanın gururunu yaşamaktadır.
Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve tüm çalışanlarımızın hem fiziksel hem
psikolojik sağlığı birincil önceliğimizdir.
Bu bağlamda, COVID 19 gerekçesiyle hayatımıza giren “yeni normal”lerle
barışarak ve tedbiri elden bırakmayarak okulumuza dönmeli, öğrencilerimizi
örgün eğitime el birliği ile kurallara uyarak başlatmalıyız.
Değişen dünya düzeninde ihtiyaçlar farklılaşmış ve eğitim öğretim sistemi şekil
değiştirmiştir. Bu vaziyetle velinin başa çıkabilmesinin tek yolu, her açıdan
donanımlı bir eğitim kurumu ile iş birliği yapmaktır.
Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarının yüz yüze eğitim için uygun gördüğü ilk
tarihte okulumuza kavuştuğumuzda bizleri neler beklemektedir?

•

Sağlıklı bir süreçte dahi her gün ve her ders arasında sürekli dezenfekte
edilen okulumuzda öğrenci başına düşen personel ve görevli öğretmen
sayısı arttırılmıştır.

•

Bina girişinde ateş ölçümü yapılmakta, önlemsiz gelen bireylere maske ve
dezenfektan temin edilmektedir.

•

Okul binamız bilim kurulunca önerildiği gibi her sınıf ve odaya ayrı
ısıtma/soğutma/havalandırma sistemine sahiptir. Bilim kurulunca uygun
bulunmayan merkezi sistem kullanılması söz konusu değildir. Klimalar
sıklıkla ve detaylı temizlenmektedir.

•

Tüm sınıflarımız kolayca temiz hava akımı sağlanabilmesi için 180 derece
açılabilen, uygun ölçüde pencere, kapı ve havalandırmaya sahiptir. Tüm
sınıf ve laboratuvarlar pandemi öncesinde de olduğu gibi her ders
arasında mutlaka havalandırılacaktır.

•

Kapalı konumdaki tüm ortak kullanım alanları hidrojen peroksit buharlı
cihazlar ve ozon ışın sistemi ile sürekli dezenfekte edilmektedir. Randevu
ile misafir kabul edilen, idari bölümdeki özel odalarda filtreli, hava
temizleme cihazları bulunmaktadır.

•

Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz maske kullanımına, el hijyenine,
minimum temasa sınıflarda ekstra özen göstermekle yükümlüdür.
Velilerimiz (Ek1’de detaylı inceleyebileceğiniz şekilde) semptom gösteren
ya da risk ihtimali taşıyan öğrenciyi okula göndermemekle yükümlüdür.

•

Her sınıfta ve odada dezenfektan bulundurulmaktadır. Kapı kolları ve
elektrik tuşları gibi sık kullanılan yerler sürekli temizlenmektedir.

•

Bahçe ve bina
yerleştirilmiştir.

•

Tuvalet giriş çıkışlarında ellerin sabunla en az 20sn yıkanmasına,
öğrencilerin sosyal mesafe ve hijyen kurallarına maksimum seviyede
dikkat ederek tuvalet kullanımına özen gösterilmesine dair her kata
nöbetçi öğretmen ve görevli personel sağlanmıştır.

•

Öğrencilerin temel ihtiyaçlarını herhangi bir kalabalık oluşturmadan
sağlayabilmeleri için teneffüs süreleri uzatılmıştır.

•

Spor sahamız açık havadadır ve damlacık katsayısını en aza indirecek
şekilde uygun bir planlamayla, sosyal mesafeye dikkat ederek
kullanılacaktır.

•

Beden eğitimi dersi öncesinde ve sonrasında tüm spor malzemelerinin
dezenfeksiyonu, virüslere karşı kesin etkili olduğu kanıtlanmış olan ozon
ışın cihazı ve onaylı dezenfektan ile sağlanacaktır.

•

Tüm öğrencilerin spor öncesinde, bahçedeki lavabolarda, aralıklı şekilde,
sabunla, minimum 20sn, dirseklerine kadar ellerini yıkamalarına dikkat
edilecek ve dezenfektan kullanımı sağlanacaktır.

•

Yemekhane, kantin ve servis düzeni Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarının
uygun gördüğü şekilde belirlenecektir. Anlaşmalı olduğumuz yemekhane
ve servis şirketlerinin çalışanları düzenli olarak sağlık kontrolünden
geçmektedir.

•

Anlaşmalı olduğumuz yemekhane şirketi olan Koza Yemekçilik, Gıda
Güvenliği Belgesi, İSO9001 Kalite Belgesi, Halk Sağlığı Onayı bulunan
güvenilir bir kuruluştur. Tüm çalışanları belgeli Hijyen Eğitimi almış olup,
yemekhanemizin İş Sağlığı Güvenliği denetimleri düzenli yapılmaktadır.
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•

Yemekhane görevlileri tek kullanımlık tıbbi maske, eldiven, bone, önlük
gibi malzemeleri kullanarak hijyen kurallarına uygun servis yapmaya
devam edeceklerdir.

•

Okul bünyesinde bulunan kantin ve yemekhane mutfağına, görevli
personel dışında birinin girmesi kesinlikle yasaktır.

•

Maksimum hijyen hedefiyle, öğle yemekleri bu süreçte ayrı ayrı vakumlu
paketlerde hazırlanarak kişiye özel gelmektedir.

•

Yemekhanedeki ortak malzemelerin dezenfeksiyonu her koşulda olduğu
gibi her kullanımdan sonra yüksek ısılı profesyonel cihazlarca anında
sağlanacaktır.

•

Servislerden maske ve koruyucu ekipman ile faydalanılacaktır. Tüm
servislerde ateş ölçer, yüzey ve hava dezenfekte edici hijyenik malzemeler
bulundurulacaktır. Hepimizin sağlığı için her öğrenci grubu teslimi öncesi
ve sonrasında mutlaka havalandırma ve temizleme işlemi yapılacaktır.

•

Psikolojik Danışman ve Uzm. Rehber Öğretmen Süheyla Tokyay’a tüm
öğrenci ve velilerimiz, telefon görüşmesi, online buluşma veya randevulu
yüz yüze görüşme ile ulaşarak pandemi ve sonrası sürece dair destek
alabilirler.

•

Yeni bir düzenleme gelmedikçe veli toplantıları ve veli görüşmeleri
mümkün olduğunca telefon ve internet üzerinden sağlanacak olup, okulda
toplu görüşmeler ve kalabalık toplantılar düzenlenmeyecektir.
Velilerimiz, sınıf danışman öğretmenleriyle ve öğrenci işleri birimiyle
düzenli olarak irtibat halinde olacaklardır. İdari görüşmeler randevu
sistemiyle işleyişte olacaktır.

•

Yeni bir düzenleme gelmedikçe tüm toplu davet ve organizasyonlar
çevrimiçi olarak düzenlenecektir. Zorunlu resmi törenler açık alanda ve
kurallara dikkat ederek gerçekleştirilecektir.

•

Gün içerisinde öğrencilerin sağlık durumları sıklıkla kontrol edilecek olup
en ufak bir semptom göstermeye başlayan öğrenci yan binamızda
belirlenen ek revir odalarımızda izole edilerek ivedilikle ailesine haber
verilecektir.

•

Dezenfektan havuzlu paspaslar temin edilmiştir.

•

Teneffüs ve ders süreleri öğrenci sayımız ve bina kapasitemizin dengesine
göre düzenlenmiş olup, dönem içinde değişikliğe gidilebilir.

•

Giriş çıkış saatlerimize dair program sınıf danışman öğretmeni tarafından
veliye bildirilmiş olup farklı bir düzenleme yapılması halinde önceden
bilgi verilecektir.

•

Öğrencilerimiz paylaşımcı olmaları konusunda bu süreçte “yeni normal”e
uygun, farklı bir yönlendirmeyle karşılaşacak; kendilerine eşyalarını,
yiyeceklerini ve malzemelerini sağlıklı günlere dek kimseyle
paylaşmamaları konusunda sıklıkla hatırlatmalar yapılacaktır.

•

Devletin emriyle, yüz yüze eğitime tekrar ara verildiği takdirde, uzaktan
eğitim programımız yoğun şekilde devam edecektir. Uzaktan eğitim, hakkı
verilerek yapıldığı takdirde son derece verimli bir öğrenim süreci
olabilmektedir. Velinin bu süreçle en iyi şekilde başa çıkabilmesinin tek
yolu ise sistemli çalışan, güvenilir bir eğitim kurumu ile yola çıkmaktır.
Süheyla Tokyay öğrencilerinin her durumda avantajlı olduğu bu yılı en iyi
şekilde değerlendirebilmek için öğrenci – veli – öğretmen işbirliği üst
düzeyde tutulmalıdır. 2020 LGS başarımız uzaktan eğitim sürecinde
akademik planlamayı en iyi şekilde yönettiğimizin göstergelerindendir.

EK 1
BİLGİLENDİRME FORMU VE TAAHHÜTNAME
Velisi olduğum öğrencinin ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal
şikayeti olması durumu ile aile içerisinde solunum yolu şikayetleri gelişen veya
solunum yolu enfeksiyonu hikayesi ile hastane yatışı yapılan kişi varlığında ya da
COVID-19 tanısı alan kişiyle teması bulunması durumunda velisi olduğum
öğrenciyi kuruma getirmemem/ göndermemem gerektiği konusunda
bilgilendirildim.
Yukarıda belirtilen durumlarda velisi olduğum öğrenciyi kuruma
getirmeyeceğimi/ göndermeyeceğimi, kurumda olmak zorunda olduğum
zamanlarda da gerekli tedbirlere ve uyarılara uyacağımı kabul ve taahhüt
ederim.

Tarih:
Öğrencinin Adı Soyadı:
Veli Adı Soyadı:
Veli İmzası:

