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08.10.2020 

Değerli Velilerimiz, 
 
T.C. Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk yaptığı açıklamada 12 Ekim 2020 tarihinden itibaren haftada 2 gün yüz yüze 
eğitime geçileceğini ve okula gelinmeyen günlerde uzaktan eğitime devam edileceğini duyurmuştur. 
Yüz yüze eğitimde dersler otuz dakikayı geçmeyecek ve günde sadece 6 ders yapılacaktır. Toplam ders süresi 
azaltıldığından programda sadece belirli derslere yer verilecektir: 
 

Hazırlık Sınıfları Lise 12 A,B,C,D Lise 12 E Ticaret 12. sınıflar 

Almanca                  (10 ds*) 
A öğretmen  (6 saat) 
B öğretmen  (4 saat) 

 
Bilgisayar                 (2 saat) 

Almanca                  (3 saat) 
Matematik              (2 saat) 
İngilizce                    (2 saat) 
Türkçe                      (2 saat) 
Biyoloji                     (1 saat) 
Fizik                          (1 saat) 
Felsefe                     (1 saat) 

Türkçe              (4 saat) 
Almanca           (2 saat) 
İngilizce            (2 saat) 
Matematik       (2 saat) 
Tarih                  (2 saat) 

Almanca                   (2 saat) 
İngilizce                    (2 saat) 
Matematik              (1 saat) 
Türkçe                      (1 saat) 
Muhasebe               (2 saat) 
IEKO                         (2 saat) 
UTK                           (2 saat) 

 
*) 1 ds (ders saati) = 30 dakikalık ders anlamında kullanılmıştır. 
 

Öğrencilerimizin ödev ve tekrarlar için yeterli zamana ihtiyaçlarını olduğunu düşündüğümüzden yüz yüze eğitim Pazartesi 
ve Perşembe günleri yapılacaktır. Hazırlık sınıflarının ders programı sabah saat 09:00´ da başlayacak ve saat 13:05´ de 
bitecek, 12. sınıflar sabah saat 09:45´de başlayacak ve saat 13:50´ de bitecek şekilde düzenlenmiştir. Sınıfları 
havalandırmak ve bir sonraki derse hazırlamak için her ders arasına 15 dakikalık teneffüs eklenmiştir.  
Ders çizelgelerini yarın öğleden sonra WebUntis' te görebilirsiniz.  
 

Diğer günlerde uzaktan eğitime devam edilecektir. Yüz yüze derslere katılamayan öğrencilere her sınıf düzeyinden bir 
sınıf olmak üzere canlı yayın ile uzaktan eğitim yapılacaktır. 
 

Yüz yüze eğitim sürecinde T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kurallar doğrultusunda 
düzenlemelerimiz olacaktır: 
 

 Okul binasına girişte ateş kontrolü ve maske değişimi zorunludur. Her öğrencinin gerektiğinde değiştirilebilmesi 
için evden gelirken beş adet yedek maske getirmesi önerilmektedir. 

 Dersliklerimiz sosyal mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenmiştir. 15 dakikalık aralarda sınıflar havalandırılacaktır. 

 Hijyen kuralları gereği öğrencilerin kendi yiyecek ve içeceklerini yanlarında getirmelerini uygun olacaktır.  
Kantin açık değildir, cep telefonu ile temassız akıllı otomatlar (Su / Maske seçeneği ile) izin alındıktan sonra 
kullanıma sunulacaktır. 

 COVID-19 şüphesi olan öğrenciler sınıftan İzole Odası´ na gönderilecek, velisine ve yetkili makamlara haber 
verilecektir. 
 

Çocuğunuzun derslere katılmayacağını idareye daha önceden bildirmenizi, öğrencide ateş, öksürük, göğüs ağrısı, nefes 
almada zorlanma gibi belirtiler gözlemlediğinizde veya ailede bu tür şikâyetlerin olduğu durumlarda öğrencinin kesinlikle 
okula gönderilmemesini ve okulun bilgilendirmesini önemle rica ediyoruz. 
 
12. sınıf velilerimizin kayıt yenilemede imzalamış olduğu “COVID-19 Bilgilendirme Formu ve Taahhütname” Hazırlık sınıfı 
velilerimizin de imzalamaları ve en geç 12.10.2020 Pazartesi sabahına kadar okul idaresine iletmeleri gereklidir.  
 
Okulumuzda okul kıyafeti uygulanmaktadır, henüz okul kıyafeti almayan öğrencilerimizin 19.10.2020 Pazartesi gününe 
kadar okul kıyafetlerini temin etmeleri gerekmektedir. 
 
Yüz yüze eğitimin öğrenciler için çok daha verimli ve değerli olduğunu biliyor, bu sürecin çok önemli olduğunu 
düşünüyoruz. Bu nedenle okulda öğrencilerin sağlık güvenliğini sağlamak üzere her türlü önlem alınmıştır. Öğrencilerin 
ders ve teneffüslerde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını sağlamak üzere nöbetçi öğretmen sayıları 
arttırılmıştır. Bilgilerinize sunarız. 
 

 
Dr. Yasin BEŞER Mag. Gernot GRABHER 

Türk Müdür Başyardımcısı Okul Müdürü 
 

Not: Öğrencilerimize ders programı, sınıf düzeni ve hijyen kurallarını içeren bir bilgilendirme e-posta yoluyla ayrıca gönderilecektir.  


