SAYISAL KAMPÜS
EKİM 2020 _____________ Uzaktan Eğitim İletişim Bülteni - N° 16

Okula Dönüş Başlıyor ! _________________________________________________
Değerli Velilerimiz,
Milli Eğitim Bakanımızın Salı günü yaptığı açıklama ile Lise 4 öğrencilerimizin yavaş yavaş
okula dönebileceğini öğrendik. 8 Ekim Perşembe akşamı yayımlanan resmi yazıyla Hazırlık
öğrencilerimizin de, iki gün için bile olsa okula gelebileceğini öğrendik.
Böylece 12 Ekim Pazartesi gününden itibaren hibrit eğitime geçiyoruz. Yani, derslerin bir
bölümü, okula gelen öğrencilerimizle yüz yüze yapılırken, okula gelmeyen öğrencilerimiz
eşzamanlı olarak aynı dersi evde Google Meet üzerinden takip edebilecek.
Okul yönetimi olarak öğrencilerimizin, şimdilik sınırlı da olsa, okula gelmelerinden son
derece mutluyuz. Öğrencilerimiz olmadan okulun hiçbir ruhu yok. Ümit ediyoruz ki bu zor
dönemi artık geride bıraktık.
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Lise 4’ler _______________________________________________________________
• Velilerimize uyguladığımız anket sonucu Lise 4. Sınıf öğrencilerimizin aşağı yukarı yarısının
okulda ders izlemek istediğini saptadık. Bu durumda öğrencilerimiz iki gün (Salı ve
Perşembe) okula gelerek yüz yüze 8’er ders yapacaklardır. Okula gelmeyi tercih etmeyen
öğrencilerimiz ise bu dersleri Google Meet üzerinden izleyebileceklerdir.

Hazırlık Sınıfları __________________________________________________________
• Hazırlık sınıfı öğrencilerimiz, ne yazık ki bugüne kadar okullarını bir türlü görememişlerdi.
Artık hasret bitiyor. Öğrencilerimizin sınıfları iki ayrı grup halinde okulda yüz yüze ders
yapacaklar. Pazartesi ve Salı günü 8 sınıfımızın ilk gruplarındaki öğrencilerimiz okula
gelerek 8’er ders yapacaklar. Evde kalan gruplar ise okulda yapılan dersi Google Meet
üzerinden takip edecektir. Perşembe ve Cuma günleri ise diğer grup okula gelecek ve
aynı şekilde öğretmenleriyle 8’er ders yüz yüze çalışma yapacaklardır.

Yeni Ders Düzeni _________________________________________________________
• Önümüzdeki haftadan itibaren okulumuzda 2 seviyede de olsa hibrit eğitime geçmiş
olacağız. Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre ders saatleri 30 dakika olacak, teneffüsler
10 dakika ile sınırlanacak ve öğle arası yapılmayacaktır. Ayrıca okulda yüz yüze yapılan
dersler nedeniyle ders programlarında da değişiklikler olmuştur.
• Yeni düzene göre dersler eskisi gibi saat 9.00’da başlayacak ancak 14.10’da sona
erecektir.
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COVID-19 Salgın Yönetimi Çalışma Rehberi _________________________________
• Okulumuzda temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri, Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı ve
düzenli olarak güncellediği COVID-19 Salgın Yönetimi Çalışma Rehberi uyarınca düzenli
olarak yapılmaktadır. Bu rehberin eğitim kurumları ve bağlı ortamlarla ilgili öngördüğü
tüm önlemler alınmıştır. Okul girişinde tüm öğrencilerin ateş ölçümü yapılacaktır.
Sizlerden ricamız, öğrencimizde ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal
şikayeti olması durumu varsa, veya aile içerisinde solunum yolu şikayetleri gelişen,
solunum yolu enfeksiyonu hikayesi ile hastane yatışı yapılan kişi ya da COVID-19 tanısı
alan kişi kendisini okula göndermemenizdir.
• Öğrencimizin okula geldiği sırada ya da okuldayken ateş, öksürük, burun akıntısı,
solunum sıkıntısı, ishal şikayeti olması durumunda okul size haber verecek; öğrencimizi
okuldan almaya gelene kadar yürürlükte bulunan COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE
ÇALIŞMA REHBERİ’nde yer alan esaslar doğrultusunda onu izolasyon odasında
bekleteceğiz.
• Pandemi şartları devam ettiği için bu süreçte siz değerli velilerimiz de dahil okula
dışarıdan ziyaretçi kabul etmediğimizi hatırlatmak istiyoruz.

Lise 2 Sınıfları Ders Seçimi

________________________________________________

• Lise 2. sınıf öğrencilerimiz Aralık ayında gelecek yıl okuyacakları seçmeli derslere karar
verecekler. Bu kararı kolaylaştırmak için 8 Ekim günü tüm lise 2 öğrencelerimiz Bilgi
Üniversitesi’nden Özge ALYU’nun üniversite tercihinde ders seçiminin önemini anlattığı
Google Meet üzerinden yapılan konferansı izledi.
• Özge ALYU 15 Ekim Çarşamba günü bu defa Lise 2 velilerimizle yine Google Meet üzerinden
bir araya gelerek bu konuyla ilgili velilerimizi aydınlatacak ve onların sorularını yanıtlayacak.
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Veli-Öğretmen Görüşmeleri ________________________________________________
• Değerli velilerimiz, öğrenciniz hakkında bilgi almak amacıyla randevu almak için aşağıdaki
mail adreslerinden size uygun olanına görüşmek istediğiniz öğretmenin ismi ile öğrencimizin
ismi, soyadı, okul numarası ve sınıfını belirten bir mail atmanız yeterli olacaktır.
Seviye

Mail adresi

Hazırlık sınıfları

randevu_Haz@sb.k12.tr

Lise 2

randevu_L2@sb.k12.tr

Lise 1

randevu_L1@sb.k12.tr

Lise 3

randevu_L3@sb.k12.tr

Lise 4

randevu_L4@sb.k12.tr

Müdür Yardımcıları ve Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenlerin e-posta adresleri:

HAZIRLIK
LİSE 1
LİSE 2
LİSE 3
LİSE 4

murat.balkis@sb.k12.tr
feriel.zahouani@sb.k12.tr
yasemin.cit@sb.k12.tr
gulcan.cicekyurt@sb.k12.tr
tamar.sefer@sb.k12.tr
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pelin.ozerden@sb.k12.tr
seda.aydemir@sb.k12.tr
alin.aslan@sb.k12.tr
aslimelek.hekimogullari@sb.k12.tr
irem.inanoglu@sb.k12.tr

