
Sevgili Aileler, 

Okulun ilk günü hakkında sizleri bilgilendirmek istiyorum.Bazı olumlu durumlar yanında , dikkat etmemiz gereken çok 

önemli noktalar da var.Bunlara dikkatinizi çekmek istiyorum. 

Olumlu durumlar : 

 . Okuldaki genel durum ve ortam çok iyi. 

. Mecburen uyulması gerekli kurallara öğrenciler genellikle uyuyorlar. 

. Üst sınıf öğrencileri teneffüslerde maske takıyorlar. 

. Şu anda yapılan dersler farklı da olsa , yine de memnuniyet verici. 

Aslında Corona sebebiyle yapılan bu ders şekli, normal yaptığımız ders şeklinden tabi ki farklılık göstermektedir. 

Öğrenciler sınıflarında ve kendilerine ayrılan masalarda mesafe kuralına dikkat ederek oturmaktadırlar. Öğretmenler 

de bu kurala uymaktadır. Yazı tahtasını sadece öğretmen kullanmakta ve öğrenciler masalarında dersi  takip 

etmektedirler. Spor , yüzme dersleri ve birlikte yapılan diğer kurslar şu an yapılmamaktadır. 

. Öğrenciler temizlik kurallarına en iyi şekilde uymakta , kendi masalarını temizlemektedirler. 

. Bazı öğrenciler tekrar okula başladıklarına sevindiklerini söylediler. 

Çok dikkat edilmesi gerekenler : 

. Hiç kimse olmasa dahi , koridorları kullanırken tek gidiş yönüne uymalıyız. Ileriki günlerde öğrenci sayıları   arttıkça 

bu kurala daha çok dikkat etmeliyiz. 

. Mesafe kuralına özellikle uymalıyız ve sürekli öğrencilere hatırlatmalıyız. 

. Özellikle okul koridorları ve teneffüs alanlarında mesafe kuralı daha çok önem arzetmektedir. 

. Okuldaki boş odalar teneffüs saati olsa dahi  ASLA kullanılamaz. Öğrenciler sadece kendilerine ayrılan yerlerde 

durabilirler. 

Bazı öğrencilerin bilerek, özellikle Corona kurallarına uymadıklarını gözlemledik.Böyle öğrenciler derhal okul 

idaresine bildirilmelidir.Hemen bu öğrencilerin aileleriyle temasa geçilecek ve gerekirse geçici süre okuldan 

uzaklaştırma cezası verilecektir.Öğrencilerin sağlığı ve okulda derslerin devamı için bu önlemlerin alınması bir 

zorunluluktur. 

Lütfen , dersler başlamadan önce evde çocuğunuzla Corona kurallarına uymanın önemini  konuşunuz. 

Evinizde veya ilişkide olduğunuz çerenizdeki kişilerde  CoViD–19 şüphelisi varsa , lütfen çocuğunuzu okula 

göndermeden önce mutlaka bizi arayın ve bilgi verin.Böylece nasıl bir yol izleyeceğimizi birlikte konuşuruz. 

Virüsün yayılmasını ancak böyle önleriz. 

Birlikte çalıştığımız için şimdiden teşekkür ederim. 

Öğrencilerimizi tekrar okulda görmek bizleri sevindirecektir. 

Selam ve saygılarımla , sağlıkla kalın. 
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