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PİRİ REİS’TE YENİ OKUL YAŞANTISI VE DÜZENİ 

Okumuzda COVID-19 bulaşma riskini en aza indirmek için yapılacaklar, bir “süreç yönetimi” dir.  

Bu süreç yönetiminde öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, aileler ve tüm çalışanlar dahil, hepimizin üzerine 
düşen görev ve sorumluluklar bulunmaktadır.  

Süreç, sabah evde başlar ve yine akşam evde tamamlanır. Bu süreçte okul içinde aldığımız önlemleri 
içeren bazı düzenlemeler yapılmış, işleyişle ilgili bir dizi kararlar alınmıştır. 

Genel işleyişimiz ve alınan kararlar belli başlıklar altında aşağıda verilmiştir. 

 

1. 0  GENEL ÖNLEMLER 

 

 Tüm öğretmen ve çalışanlara Covid-19’dan korunmayla ilgili eğitimler verilmeye başlanmış olup 
eğitimlere süreç içinde devam edecektir. 

 Öğrencilerimiz,  yüz yüze eğitimin başladığı ilk gün, ilk ders olarak öğretmenleri tarafından 
eğitim göreceklerdir.  

 Okulumuzda Covid-19’dan sorumlu olarak Müdür Yardımcısı Derya SALMAN görevlendirilmiştir. 

 Okul girişinde tüm öğrenci, öğretmen ve çalışanlara ateş ölçümü yapılacak, eller için el 
dezenfektanı kullanılacaktır. 

 Okul girişinden itibaren sosyal mesafe ile ilgili önlemler alınacaktır. Okul içinde sosyal mesafe 
kurallarına dikkat edilecektir.  (Sosyal mesafe yaratabilmek amacıyla, oturma planları 
düzenlenmiştir, yemek saatleri ve teneffüs saatleri daha fazla sosyal mesafe yaratmak amacıyla 
dönüşümlü olarak planlanmıştır.) 

 Okul girişlerinde dezenfektan paspas üzerinden geçilerek okula giriş sağlanacaktır.  

 Velileri ile okula gelen öğrencilerimiz, öğretmenleri tarafından bahçe kapısında karşılanacak, 
velilerimiz okula giriş yapamayacaktır. Zorunlu olmadıkça okula ziyaretçi kabul edilmeyecektir. 

 Velilerimizin çocuklarını bahçe kapısından bırakırken ve alırken maske takmaları gerekmektedir. 
Öğrencilerimiz de okula maske ile giriş yapacaklardır. 

 Tüm sınıflarda, eğitim alanlarında ve genel kullanım alanlarında el dezenfektanı bulunacaktır. 
Küçük öğrencilerimiz, el dezenfektanını öğretmen gözetiminde kullanacaklardır. 

 Öğretmenler ve çalışanlar okulda tüm gün maske kullanacaklar, periyodik olarak maskeler 
değiştirilecektir.  

 Öğrencilerle 1 metreden yakın temasta bulunan öğretmen ve personel, gerekli durumlarda 
maskeye ilaveten siperlik de takacaktır. 

 Periyodik olarak öğrenci, öğretmen ve tüm çalışanların ateş ölçümünü yapacaktır. 

 Rahatsızlanan olması durumunda kullanılmak üzere iki adet izolasyon odası organize edilmiştir. 

 Okul binasının girişlerine ve uygun yerlere kurallar, sosyal mesafe, maske kullanımı, el temizliği 
ve öğrencilerin hangi koşullarda okula gelmemesi gerektiğini açıklayan yaş düzeyine uygun 
bilgilendirme görselleri asılacaktır. 

 Sık dokunulan kapı kolları, merdiven korkulukları, elektrik düğmeleri gibi yüzeylerin temizliği ve 
dezenfeksiyonu sık sık yapılacak, okul ve sınıflar sık sık düzenli olarak havalandırılacaktır.  

 Sınıflar, o sınıf şubesine özel temizlik bezleriyle temizlenecektir. 

 Asansör kullanımı kaldırılmıştır ancak zorunlu durumlarda asansör kullanılacaktır. 
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2.0  EĞİTİM ALANLARI   

 

2.1  Sınıflar 

 İlkokul ve ortaokulumuzda her sınıfta ve atölyede dezenfektan bulunacaktır. 

 Anaokulunda ve ilkokulumuzda dezenfektan öğretmen kontrolünde kullanılacaktır. 

2.2  Branş Dersleri ve Atölye Sınıfları 

 Branş dersleri öğrencilerin kendi sınıflarında ve mümkün olduğunda açık alanlarda yapılacaktır. 

 Ortak malzeme kullanılmayacak, zorunlu durumlarda eldiven kullanılacaktır. 

 Bölünme derslerinden sonra sınıfların temizlenmesi için gereken planlama yapılmıştır.  

2.3  Spor Salonu  

 Beden eğitimi dersleri mümkün olduğunca açık havada yapılacaktır. Spor salonunun kullanması 
gerektiği zamanlarda, salona alınacak öğrenci sayısına dikkat edilecektir. 

 Beden eğitimi derslerinin olduğu günlerde ilkokul ve ortaokulda tüm öğrenciler, okula 
gelirken beden eğitimi kıyafetini giymiş olarak gelecek, zorunlu olmadıkça soyunma odaları 
kullanılmayacaktır. 

 

3.0  ÖĞRENCİLERİN OKULA GELİŞİ  OKULDAN ÇIKIŞI VE ZİYARETÇİLERİN GELİŞİ 

 
3.1  Okul Girişinde 

 Okul girişinde tüm öğrenci, öğretmen ve çalışanlara ateş ölçümü yapılacak, ölçen 
personel/öğretmen maskeye ilaveten siperlik kullanacaktır. 

 Okul giriş ve çıkışlarında eller için el dezenfektanı kullanılacaktır. 

 Okul, anaokulu, spor salonu ve bahçe girişlerinde dezenfektan paspas yerleştirilmiştir. 

 Okul girişinden itibaren sosyal mesafe ile ilgili önlemler alınmış, okul dışı ve iç alanlarında 
gereken alanlara sosyal mesafe kuralına uyulmasını kolaylaştıracak işaretlemeler yapılmıştır. 

 Zorunlu olmadıkça okula ziyaretçi alınmayacaktır. Ziyaretçilerin bekleme alanı okul binası dışına 
taşınmıştır. 

 

3.2  Sabah Törenleri 

 Pazartesi günleri ve Cuma günleri İstiklal Marşı töreni sınıflarda yapılacaktır. 

 İlkokul ve Ortaokul sınıflarımız için sabah sporu bölünerek dönüşümlü olarak yapılacaktır.  

 Anaokulu öğrencilerimiz, anaokulu bölümünde sabah sporu ve sabah törenlerini dönüşümlü 
olarak yapacaktır. 
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3.3  Okul Çıkışı 

 16.15’te çıkışı tamamlayacak şekilde öğrencilerin kademeli saat dilimlerinde okuldan çıkmaları 
sağlanacaktır. 

 Okul çıkışlarında öğrenciler el dezenfektanı kullanmış ve maskelerini takmış olarak okuldan 
ayrılacaklardır. 

3.4  Servisler 

 Servis araçları her hafta sağlık bakanlığı onaylı ürün ile dezenfekte edilecektir. 
 Hostesler her servisten önce temas edilen yerleri dezenfektan ile silecektir. 
 Hostesler araca binenlerin ateşini ölçecektir. 
 Servis aracına maskeli olarak binilecektir.  
 Araca binişte, eller dezenfektan ile temizlenecektir. 
 Her gün öğrenciler kendilerine ayrılan aynı koltuğa oturacaktır.           
 Mümkün olduğunda diğer kişilerle temastan kaçınılacaktır. 
 Araçta yiyecek içecek tüketilmeyecektir. 

 

4.0  DERS DIŞI ETKİNLİKLER 

 Öğle saati çalışmaları 2020-2021 yılı için kaldırılacaktır. 

 Hafta sonu yapılan koro çalışması, sanat-spor etkinlikleri 2020-2021 yılı için kaldırılacaktır. 
Akademik çalışmalar ihtiyaca göre sınıf ortamında veya çevrim içi olarak yapılacaktır.  

 Okul spor takımı çalışmaları yapılmayacaktır. 

 Okul gezileri yapılmayacaktır. Çevrim içi ortamda etkinlikler yapılacak veya sanal ortamda 
geziler düzenlenecektir. 
 

5.0  SERBEST ZAMAN 

5.1  Teneffüs Zamanları 

 Sosyal mesafe kuralarına uygun olarak hareket edebilmek amacıyla ilkokul ve ortaokul için 
dönüşümlü teneffüs yapılacaktır. 

 Oyun alanları sınıflara özel dönüşümlü bir program dahilinde kullanılacaktır.   

 Öğrencilerin teneffüs saatlerinde maske takması gerekmektedir. 

 Bulaşma riski oluşturacağından teneffüslerde top verilmeyecektir. 
 

5.2  Tuvalet Kullanımı 

 Tuvaletlerin dönüşümlü kullanılması için sosyal mesafe kurallarına göre düzenlemeler 
yapılmıştır. 

 Tuvaletlere  nöbetçi öğretmen gözetiminde,  aynı anda belli sayıda öğrenci alınacaktır. 

 Tuvalet içinde ve dışında sosyal mesafeyi ayarlamak için gereken işaretleme yapılmıştır. 
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5.3  İçme Suyu 

 Okul genelinde sebil kullanılmayacaktır. 

 Tüm öğrencilerin okula mataralarıyla gelmesi önemlidir.  

 Su ihtiyacı durumunda sınıflarda öğretmenler ve sodexo personeli eşliğinde öğrencilere yardımcı 
olunacaktır. 

 

5.4  Yemekhane/ Kantin Kullanımı 

 Öğrenciler yemekhanede sosyal mesafe bırakacak düzende oturacaklardır. 

 Öğrenci sayılarımız göz önünde bulundurularak yemekhanede yeterli sosyal mesafeyi 
yaratabilmek adına, öğrenciler yemekhaneye farklı zaman dilimlerinde alınacaktır. 

 Para alışverişini önlemek amacıyla başlangıç olarak kantin açılmayacaktır. Öğrencilerimiz 
atıştırmalarını yanlarında getireceklerdir. 

 

5.5  Kütüphane İşleyişi 

 Kütüphane girişinde ve çıkışında el dezenfektanı kullanılacaktır. 

 Kütüphanede aynı anda bulunan kişi sayısına sınırlama olacaktır. 

 Bu dönemde kütüphanemizden eve kitap götürülmeyecektir.  

 

5.6  Kültür Merkezi 

 Kültür merkezi sadece az sayıda kişi ile kullanılacaktır. 

 Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde oturulacak ve maske kullanılacaktır.  

 Bu yıl için toplu gösteriler yapılamayacaktır. 

 Tören ve etkinliklerimiz geçen yıl yaptığımız gibi çevrim içi  gerçekleştirilecektir.  

 

6.0  REVİR İŞLEYİŞİ 

 

 Öğrencilerin ateşi gün içinde de ölçülerek kayıt altına alınacaktır. 

 Şüpheli vaka olması durumunda, mümkün olduğunda hızlı bir şekilde maske takmasını 
sağlayarak, izole odaya alacak, aileye haber verilecek, sağlık kuruluşuna gönderilecek ve kayıt 
altına alınacaktır.  

 Okul hemşiresi, çalışma esnasında maske ve siperlik kullanacaktır. 
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7.0  VELİLERİMİZİN SORUMLULUKLARI 

 Okul girişi çıkışlarında öğrencilerin okul dışında, güvenlik bölümünde teslim edilmesi 
gerekmektedir. Küçük öğrencileri güvenlikten öğretmenleri teslim alacaktır. 

 Zorunlu olmadıkça okula ziyaretçi alınmayacaktır, gerektiğinde bahçede bekleme için bir alan 
düzenlenmiştir.  

 İlk hafta uyum döneminde olan öğrencilerimiz ve velileri için bahçede bekleme alanları 
oluşturulacaktır.  

 Çocuklarınızı okula bırakırken veya okuldan alırken: 
 Maske kullanılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması,  
 Mümkünse öğrenciyi her zaman aynı kişinin alması ve bırakması, 
 65 yaş üstü kişilerin mümkünse öğrencileri alıp bırakmaması,  
 Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikâyetlerinden herhangi biri 

olan öğrenciler okula bilgi verilerek gönderilmemesi, 
 Ailede bu hastalık belirtileri olan kişilerin olması durumunda, öğrencinin de okula 

gönderilmemesi önemlidir. 
 

 MEB’in veliler için hazırlamış olduğu  “Bilgilendirme Formu  ve  Taahhütname”  ‘nin  tüm 
velilerimiz tarafından okunup onaylanması gerekmektedir. Taahhütnameler sizlere sene başı 
bilgilendirme toplantılarında verilecektir. MEB’in veliler için hazırlamış olduğu  “Bilgilendirme 
Formu  ve  Taahhütname” nin  tüm velilerimiz tarafından okunup onaylanması gerekmektedir. 
Taahhütnameler sizlere ilk gün öğrencilerin çantasında eve gönderilecektir.  
 

 

8.0  VELİ TOPLANTILARI  

 
8.1  Sene Başı Veli Bilgilendirme Toplantıları 

 

 3 yaş, 4 yaş, Haz, 1. sınıf,  5. sınıf sene başı bilgilendirme toplantıları kültür merkezinde sosyal 
mesafe kuralları çerçevesinde,  maske kullanarak yapılacaktır. 

 8. sınıf velilerimiz ile okulda bire bir, yüz yüze görüşme yapılacaktır. 

 Diğer sınıflara bilgilendirme mail ile yapılacaktır. 
 

8.2  Bireysel Veli Toplantıları 

 Dönemde bir kez düzenlenen Bireysel Veli Toplantıları, kasım ayında çevrim içi olarak 
yapılacaktır. 

8.3  Haftalık Veli Görüşme Saatleri  

 Öğretmenlerimizin haftalık programında belirlenmiş ve web sayfamızda sizlere duyurduğumuz 
veli görüşme saatlerinde, görüşmeler çevrim içi olarak yapılacaktır. 

 

 


