14/08/2020
Sayın Velimiz,
Sizlerin ve öğrencilerimizin sağlıklarının iyi olduğunu ümit ediyoruz. Zorlu geçen bir yılın ardından
2020-2021 eğitim öğretim yılı için hazırlıklarımızı yapmaktayız. Bu süreçte T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C.
Milli Eğitim Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü, İl Pandemi Kurulları, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri’nin
yaptıkları çalışmaları yakından takip etmekteyiz.
12/08/2020`de T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 eğitim öğretim döneminin okulların
açılması konusundaki açıklamaları doğrultusunda ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Kocaeli Okulları olarak
planlamalarımızı ve bu doğrultudaki hazırlıkları sizlerle paylaşmak istiyoruz.

OKUL AÇILIŞ SÜRECİ
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 3 Temmuz 2020 Cuma akşamı yayınlanan genelgede belirtilen
takvime ve 12/08/2020`de yapılan açıklamalara uygun olarak okulumuz 31 Ağustos 2020 Pazartesi
günü açılarak 31 Ağustos-21 Eylül 2020 tarihleri arasında uzaktan eğitim yapılacaktır.
31 Ağustos - 18 Eylül 2020 tarihleri arasında bir önceki yıla ait telafi ve yeni eğitim öğretim yılına
uyum çalışmaları yapılacaktır. 21 Eylül 2020 itibariyle açıklanan bilgiler doğrultusunda yüzyüze
eğitime ve yeni eğitim-öğretim yılının kazanımlarına başlanılacaktır. İhtiyaç duyulması halinde telafi
çalışmaları daha önce sizlerle paylaştığımız gibi yıl boyunca devam edecektir.
31 Ağustos 2020 itibariyle lise sürecine yeni başlayacak 9. sınıf öğrencilerimiz, okulumuza yeni
başlayan öğrencilerimiz ve sizlerin daha detaylı bilgi alıp, öğretmenlerimiz ile tanışmanız için aşağıdaki
planlamalar yapılmıştır.
Etkinlik
9. sınıf öğrencilerimizin gireceği
İngilizce Seviye Tespit Sınavı
9. sınıf öğrencilerinin ve bu sene
okulumuza başlayan 10. sınıf
öğrencilerinin
danışmanöğretmenleri ile
tanıştırılması
Genel Veli Toplantısı

Tarih ve Saat
25 Ağustos 2020
Saat: 11..00
25 - 27 Ağustos 2020

26 Ağustos 2020
Saat: 19.00

Format
Yüz yüze
Danışman öğretmenlerimiz sizleri
arayıp bireysel randevu
vereceklerdir.

Teams üzerinden

UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİ
Üç aylık uzaktan eğitim sürecinde akılcı ve uygulanabilir bir program ile bu süreci etkin bir şekilde
tamamlamış bulunuyoruz. Üç aylık uygulamada öğrenci-öğretmen-veli olarak sürece üst seviyede
uyum sağladık.
Bu tecrübe ile yeni planlamada;
a) Öğrencilerin ekran başında geçirdikleri süre göz önünde bulundurularak hafta içi her gün 8
saat ders yapılacaktır. Günlük zaman çizelgemiz aşağıdaki gibidir:
Ders
1. Ders
2. Ders
3. Ders
4. Ders
Öğle Arası
5. Ders
6. Ders
7. Ders
8. Ders

Zaman
09.00 – 09.40
09.50 – 10.30
10.40 – 11.20
11.30 – 12.10
12.10 – 12.50
12.50 – 13.30
13.45 – 14.25
14.40 – 15.20
15.35 – 16.15

Her sınıfa ait ders programı sizlerle paylaşılacaktır.
b) 11. sınıf öğrencilerimiz 31 Ağustos 2020 itibariyle Cumartesi günleri Üniversite Hazırlık Etüt
programına başlayacaklardır. 10. sınıf öğrencilerimiz için Hafta Sonu Etüt programına 12
Eylül 2020 Cumartesi günü itibariyle başlayacaktır. Programa ait günlük zaman çizelgemiz
aşağıdaki gibidir:
10.SINIF ZAMAN ÇİZELGESİ
1. Ders
2. Ders
3. Ders
Öğle Arası
4. Ders
5. Ders

10.00 – 10.40
10.50 – 11.30
11.40 – 12.20
12.20 – 13.00
13.00 – 13.40
13.50 – 14.30

11.SINIF ZAMAN ÇİZELGESİ

1. Ders
10.00 – 10.40
2. Ders
10.50 – 11.30
3. Ders
11.40 – 12.20
Öğle Arası
12.20 – 13.00
4. Ders
13.00 – 13.40
5. Ders
13.50 – 14.30
6.Ders
14.40 – 15.20
c) Online dersler K12Net ile entegre olanTeams programı ile sağlanacaktır. Teamsve K12Net
programları ile ilgili şifreleriniz okulumuz tarafından oluşturulacaktır. Şifreleriniz ve
programların nasıl kullanılacağı sizlerle paylaşılacaktır.
d) ASCO Öğretim Yönetim Sistemi (ASİST) adlı bir sistemin alımı gerçekleştirilmiştir. ODTÜ
Geliştirme Vakfı Okulları tarafından da kullanılan bu sistem sayesinde okullarımız arası
doküman ve bilgi paylaşımı daha hızlı ve kolay sağlanacak ve yıl içinde farklı işbirliklerine
imkan sağlayacaktır. ASİST programı ile;
a. Öğrencilerimiz ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları’nda kullanılan defter kitaplara online
olarak ulaşabilecekler,
b. Ödev/proje paylaşımları hızlı ve kolay sağlanabilecek,
c. Öğretmenler tarafından interaktif ödevler gönderilebilecek ve ödevlerle ilgili anında
kolayca geri dönüt verebilecek,
d. Ölçme ve değerlendirme çalışmaları kapsamında online sınav/deneme sınavı/quiz
yapılabilecek.

YÜZ YÜZE EĞİTİME SÜRECİNDE ALINACAK TEDBİRLER
a) T.C. Sağlık Bakanlığı ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan yönlendirmeler
de dikkate alınarak öğrencilerin bulunacakları fiziksel ortamlar (derslik, yemekhane, spor
salonları, teneffüs) uygun şekilde düzenlenecektir. Bu düzenlemelerde T.C. Sağlık Bakanlığı
tarafından yayınlanan COVİD 19 SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ kullanılacaktır.
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html (sayfa 393-403)

b) Sosyal mesafe kuralı ile ilgili yönlendirme ve işaretleme gereken alanlar tespit edilerek
işaretlenecektir.
c) Görünür yerlere Covid-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirici afişler (el yıkama, tıbbi maske
kullanımı, okul içinde uyulması gereken kurallar vb.) asılacaktır.
d) El dezenfektanı sınıflarda ve gerekli noktalarda mevcuttur. Öğretmenlerimizin kontrolünde
kullanılacaktır.
e) Okulumuzda gerekli dezenfeksiyon işlemleri periyodik zamanlarda yapılacaktır.
f) Sınıflardave ortak alanlarda sosyal mesafe kurallarına göre öğrenci bulunması sağlanacaktır.
g) Okul içinde veya dışında yabancı kişilerin katılımı ile yapılacak organizasyonlara yer
verilmeyecektir.
h) Okul reviri, tüm derslik ve ofislerden uzak yeni yerinde (I Blok zemin kat), olası
ateşlenmelerde tecrit imkânı sağlayacak şekilde 2 odada hizmet verecektir. Şüpheli vaka
tanımına uyan öğrenciler tespit edilmesi halinde daha önceden hazırlanan izole odaya alınacak
ve en kısa sürede ailelerine teslim edilecektir.
i) Yüz yüze eğitime geçildiğinde okul revirinde tam zamanlı hemşirenin yanı sıra belirli
zamanlarda bir okul doktoru bulunacaktır.
j) Sınıflar sürekli olarak havalandırılacaktır.
k) Okul yemekhanesinde ve servislerde yayınlanan COVİD 19 SALGIN YÖNETİMİ VE
ÇALIŞMA REHBERİ`nde yer alan düzenlemeler gerçekleştirilecektir.

YAKLAŞAN BİLDİRİMLER
Kıyafet (yeni kayıtlar için) ve kitap satışları ile servis ve yemekhane kayıtları 7-18 Eylül 2020 tarihleri
arasında yapılacaktır. Detaylar 4 Eylül 2020 tarihinde paylaşılacaktır.
21 Eylül 2020 tarihinde yüz yüze eğitime geçilmesi ile ilgili yapılacak açıklamalardan sonra 14-18 Eylül
2020 haftası yüz yüze eğitim süreçleri ve işleyişiyle ile ilgili detaylı bilgilendirmeler paylaşılacaktır.
Sizlerle ve sevgili öğrencilerimizle, sağlıklı günlerde bir araya gelmeyi temenni ediyoruz.
Saygılarımızla,
Okul Müdürlüğü

