Okul
Sağlığı ve
H jyen
Rehber
ADEL ANKA EĞİTİM KURUMLARI
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Sayın Velilerimiz, Sevgili Öğrencilerimiz ve Değerli Çalışanlarımız,

Dünyayı olduğu g b ülkem z de büyük ölçüde etk leyen COVID 19 salgını k ş sel ve kurumsal alışkanlıklarımızı
tamamen değ şt rd ve değ şt rmeye devam ed yor Bu değ ş mler doğru yöneteb lmek ve 16 Mart 2020 ’den bu yana
kapalı olan okulumuzun yen normalde daha sağlıklı ve güvenl şek lde açılması, öğrenc ler m z n eğ t m öğret mler n
sürdüreb lmes ç n Adel Anka Eğ t m Kurumları olarak çalışıyoruz.
Hazırlıklarımızı başta sağlık Bakanlığı, B l m Kurulu ve M llî Eğ t m Bakanlığı olmak üzere konu le lg l alanında uzman
doktor ve akadem syenlerden görüş alarak tamamladık 17 Ağustos 2020 tar h nden t baren okulumuzda
uygulayacağımız sağlık koruma ve h jyen kurallarımızı çeren “Adel Anka Eğ t m Kurumları Okul Sağlığı ve H jyen
Rehber ”ne hep b rl kte uyarak öğrenc ler m ze sağlıklı ve güvenl b r eğ t m öğret m ortamı sağlamayı hedefl yoruz.
ADEL ANKA A les n n üyeler n korumak amacıyla hazırlamış olduğumuz H jyen, Enfeks yon Önleme ve Kontrol İç n
Eylem Planı kapsamında a lem z n her b r üyes üstüne düşen yapmakla yükümlüdür Salgının seyr ne göre, lg l
bakanlıklardan gelen tal mat/yönergeler doğrultusunda bu rehber alınacak önlemler, okul saatler , okul düzen g b
çer klerle güncellenmeye devam edecekt r.
Başta öğrenc ler m z olmak üzere, çalışanlarımızın ve tüm ADEL ANKA a les n n sağlığını korumak ç n hep m z n üstüne
düşen özenl b r şek lde yer ne get rmes gerekt ğ n hatırlatır, vereceğ n z desteğe ş md den teşekkür eder m.

EFSUN KIRAÇ
KURUCU

EĞİTİM-ÖĞRETİM
BAŞLAMADAN
ÖNCE ALINAN
ÖNLEMLER
Sağlık
Bakanlığı’nın 05.07.2020 tar h nde
yayınlanmış olan “Cov d 19 Salgın
Yönet m ve Çalışma
Rehber ” doğrultusunda Salgın
Kontrol ve İzleme Ek b kurulmuştur.

ADEL ANKA EĞİTİM KURUMLARI SALGIN KONTROL VE İZLEME EKİBİ

CAN MURAT TOPÇAM

ORTAOKUL MÜDÜRÜ

İSMAİL AKBIYIK

ÖĞRETMEN TEMSİLCİSİ

ESRA ÇETİNCEVİZ

ÖĞRETMEN TEMSİLCİSİ

YASEMİN YILDIZ

İÇ HİZMETLER ŞEFİ

Ek p okul b nalarında alınması gereken önlemler n tesp t , personel eğ t mler ve
eylem planı hazırlama görevler n yer ne get rmekted r

Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği ölçütlere (temizlenecek alanlar, kullanılacak temizlik malzemeleri, temizleme usul ve
sıklığı) uygun şekilde okul temizlik planı yapılmış, okul temizliğinden sorumlu firma ile iş birliği içinde tüm temizlik
personeline eğitim düzenlenmiştir
Okul güvenlik görevlilerine, firma yöneticileri ile iş birliği içinde gerekli eğitim verilmiştir Okul girişlerinde ateş
ölçülmeye başlanmış tüm güvenlik personeline kişisel koruyucu ekipman sağlanmıştır
Okulun havalandırma sistemleri Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği ölçütlere (doğal havalandırma) göre düzenlenmiş
bürolardaki klimaların temizlik ve bakımları yapılmış olmasına rağmen kullanımı yasaklanmıştır
Asansör kullanımı sınırlandırılmış sadece merdiven kullanmaya engeli olanların asansör kullanmasına izin verilmiştir

Yemekhane ve kantin çalışanlarına ilgili firma ile iş birliği içinde eğitim verilmiş, yemekhanede sosyal mesafeye uygun
sıra ve oturma düzeni sağlanmıştır. Yemekhane alanı genişletilmiş ve pencereler açılmıştır.
Ortak kullanım alanlarındaki su sebillerinin kullanımına son verilmiş çay ocaklarına görevli olmayanlar dışında girişler
yasaklanmış çay, kahve için tek kullanımlık karton bardak uygulamasına geri dönülmüştür

Mart- Ağustos 2020 tar hler
arasında alınan önlemler

Okul bahçesinden itibaren tüm kapılara, görünen yerlere sosyal mesafe, el dezenfeksiyonu ve maske kullanımı
hakkında bilgilendirici ve hatırlatıcı afişler, görseller hazırlanmıştır.
Tuvaletlere aynı anda girilebilecek maksimum kişi sayısı uyarı görselleri hazırlanmıştır.
Özellikle tatil döneminde en çok ziyaretçi alan birimler olan Muhasebe ve Öğrenci İşleri Bürosunda çalışan personele
eğitim verilmiş, kişisel koruyucu ekipman sağlanmış ve randevulu çalışma düzenine geçerek risk en aza indirilecektir.
Okulların kapanmasından hemen sonra 22 03 2020 tarihinde biyosidal ürünle okulun tümü dezenfekte edilmiştir
Her dersliğin kapısına el dezenfektan aparatları satın alınıp monte edilmesi için gerekli çalışma yapılmış ve öğretim
yılına hazır olacak şekilde bu aparatlar tedarik edilmiştir
Maske, eldiven gibi atıkların çevreye zarar vermeden toplanması ve risk oluşturmaması için okul koridorlarına tıbbi
atık kutuları yerleştirelecektir.

Mart- Ağustos 2020 tar hler
arasında alınan önlemler

17 AĞUSTOS 2020'DEN İTİBAREN
UYGULANACAK ÖNLEMLER
Okul bahçesine ve binalarına öğrenci, öğretmen ve çalışanlar dışında veli ve diğer ziyaretçilerin girişi zorunlu durumlarda randevu
ile olacaktır. Randevular ziyaretçi yoğunluğunu azaltmak amacıyla gün içine seyreltilerek verilecek ve ziyaretçilerin bina içinde
girebileceği alanlar sınırlı olacaktır. Mümkün olduğunca okula ziyaretçi kabul edilmeyecek tedarikçilerle görüşmeler telefonla
yapılacaktır.

Rutin veli görüşmeleri daha sonra detayları duyurulacak şekilde online yapılacaktır.
Okula giriş yapacak tüm öğrenci, öğretmen, çalışan ve ziyaretçiler bahçe kapısında temassız ateş ölçümü yapılmasını kabul
ederek görevlilere yardımcı olmalılardır. Ateş ölçüm sonucu 37,5 dereceden yukarı çıkan kişiler okula kabul
edilemeyeceklerdir.
Ateş ölçümü sonrasında kapıda bulunan dezenfeksiyon istasyonunda el dezenfeksiyonu * yapılarak okul bahçesine
girilecektir.
Okul bahçe kapısından itibaren maske doğru şekilde takılacak ** ve okuldan ayrılana kadar maske çıkarılmayacaktır.

*Bkz. Ek- 2 Ellerin antiseptik ile dezenfekte edilmesi
** Bkz. Ek – 3 Maske Kullanımı

ÖĞRETMEN VE ÇALIŞANLARIN
UYMASI GEREKEN KURALLAR
Tüm öğretmen ve çalışanlar bahçe kapısında ateş ölçümü yapıldıktan ve el dezenfeksiyonunu yaptıktan sonra okula girecektir.

Okula giriş yaptıktan sonra öğretmen ve çalışanlar mesai bitene kadar okuldan ayrılmayacaklardır.
Tüm öğretmen ve çalışanlar okulda bulundukları süre içinde kişisel koruyucu ekipmanlarını (maske, siperlik) takmak
zorundadırlar takmayanları ya da yanlış kullananları uyarmakla yükümlüdürler.
Tüm öğretmen ve çalışanlar okulun her alanında (bahçe, derslik, öğretmenler odası, idari odalar) sosyal mesafe kuralına
dikkatetmek ve etmeyenleri uyarmakla yükümlüdürler.
Sık sık uygun şekilde el yıkamalı veya el dezenfektanı kullanmalıdırlar.
Her öğretmen ve çalışan kendi kişisel kırtasiye malzemelerini kullanmalı, bu malzemelerin dezenfeksiyonuna önem
göstermelidir
Telefon, bilgisayar, fare, klavye gibi ekipmanları kullanmadan önce ve kullandıktan sonra %70’lik alkolle temizlemelidirler.
Bilgisayar ve ekipmanlarının ortak kullanımını en aza indirmek için öğretmenler kişisel bilgisayarlarını kullanmayı tercih
etmelidirler.
Tüm öğretmen ve çalışanların öğretmenler odasına veya idari odalara misafir kabul etmeleri yasaktır.
Gün içinde ateş, öksürük, halsizlik, ishal, kusma belirtiler gösteren öğretmen veya çalışanlar en kısa sürede
gerekli birimlere başvurumalıdır.

ÖĞRENCİLERİN UYMASI
GEREKEN KURALLAR
Öğrencilerimiz bahçe kapısında ateş ölçümü yapıldıktan ve el dezenfeksiyonunu yaptıktan sonra okula girecektir.

Okula giriş yaptıktan sonra dersler bitene kadar okuldan ayrılmayacaklardır.
Öğrenciler okulun her alanında (bahçe, derslik, kütüphane, idari odalar) sosyal mesafe kuralına dikkat etmekle yükümlüdürler.

Servis kullanan öğrenciler servise bindikleri andan itibaren maskelerini takmak zorundadırlar.
Gün içinde maske değiştirmeleri gerektiğinden öğrenciler yanlarında mutlaka yedek maske bulunduracaklar ve kullanılmış
maskelerin muhafazası sorun yaratabileceğinden yıkanabilen bez maske kullanmayacaklardır.
Her ihtimale karşı öğrenciler kendi kişisel el dezenfektanlarını yanında bulunduracaklardır.
Öğrenciler dersliklerde ve yemekhanede kendileri için belirlenmiş oturma planına göre oturacaklardır.
Öğrenciler tüm eşyalarını bireysel kullanacak, hiçbir eşyayı ortak kullanmayacaklardır.
Öksürme ve hapşırma adabına (tek kullanımlık kâğıt mendil veya kol içine öksürme/hapşırma) uygun davranacaklardır.
Gün içinde ateş, öksürük, halsizlik, ishal, kusma belirtileri gösteren öğrenci en kısa sürede aileye bildirilecek ve gerekli sağlık
kuruluşuna yönlendirilecektir.

VELİLERİN UYMASI
GEREKEN KURALLAR
Yeni öğretim yılı başlamadan önce velilerimizin, bu rehberin ekinde yer alan el yıkama, el antiseptiği kullanma ve maske
kullanımı konusunda çocuklarını bilgilendirmeleri gerekmektedir.
Okula veli girişleri ancak zorunlu hallerde ve randevu almış olması koşulu ile kabul edilecektir. Yüz yüze yapılacak olan veli
görüşmeleri sosyal mesafe gözetilerek yapılacaktır.
Rutin veli görüşmeleri daha sonra detayları duyurulacak şekilde online yapılacaktır.
Okul bahçesine girişten itibaren velilerimiz yukarıda belirtilen maske, sosyal mesafe ve el dezenfeksiyonu konularına özen
göstermekle yükümlüdürler.
Servise binerken ateş ölçümü yapılan ve ateşi 37,5 dereceden fazla ölçülen öğrenci velisi servis şoförü tarafından
bilgilendirildiğinde çocuğunu okula göndermemeyi kabul eder.
Okul bahçesine girerken ateş ölçümü yapılan ve ateşi 37,5 dereceden fazla ölçülen öğrenci çocuğunu okula
göndermemeyi kabul eder.
Çocuğunda ya da aile bireylerinden birinde salgın hastalık semptomları (ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı,
ishal vb.) gözlemleyen veli çocuğunu okula göndermemek ve aynı gün ilgili müdür yardımcısını bilgilendirmekle yükümlüdür.
Çocuğu okula başlamadan önce veli bilgilendirme ve taahhütnamesini imzalayarak okul yönetimine
ulaştırmış olması gerekmektedir.

VELİLERİN UYMASI
GEREKEN KURALLAR
Servis kullanmayan öğrencilerin okula gidiş gelişini mümkünse hep aynı veli sağlamalıdır.
Servis kullanmayan öğrencilere okula gidiş gelişte 65 yaş üstü ve/veya kronik rahatsızlığı olan akrabaların refakat etmemesi
gerekmektedir.
Servis kullanmayan öğrenci velileri çocuklarını almak üzere okul bitim saatinde okul yönetimi tarafından yapılacak ve
duyurulacak planlamaya göre bahçe kapısı önünde beklemelidirler.
Okulda ders bitimi saatinden sonra dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarının yürütülebilmesi ve öğrencilerin birbirlerine
temaslarının kontrol altında tutulması*** için geçtiğimiz yıllardaki gibi velilerini bekleyen öğrenciler için görevli öğretmen
bulunacaktır.

*** Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları öğrenci gruplarının yani aynı sınıfta ders gören öğrencilerin diğer sınıflardaki
öğrencilerle temas etmemeleri gerektiğini belirtmektedirler.

ORTAK ALANLARLA
İLGİLİ DÜZENLEMELER ( DERSLİK)

Öğrenciler dersliğe girmeden önce kapıdaki dezenfektan ile ellerini dezenfekte edeceklerdir.
Öğrenciler öğretim yılı başında yapılan oturma planına göre oturacaktır.

Öğrencilerin oturma düzeni birbirlerinin yüzüne bakmayacak şekilde ve çapraz olacaktır.

Öğrencilerin derslikte ayakta dolaşması ve yüksek sesle konuşması önerilmemektedir.
Öğrenciler ortak malzeme kullanmayacaklardır.

ORTAK ALANLARLA
İLGİLİ DÜZENLEMELER ( DERSLİKLER)

Öğrenciler dersliğe girmeden önce kapıdaki dezenfektan ile ellerini dezenfekte edeceklerdir.
Öğrenciler öğretim yılı başında yapılan oturma planına göre oturacaktır.

Öğrencilerin oturma düzeni birbirlerinin yüzüne bakmayacak şekilde ve çapraz olacaktır.

Öğrencilerin derslikte ayakta dolaşması ve yüksek sesle konuşması önerilmemektedir.
Derslikler için belirlenmiş genel kurallar bu alanlarda da geçerli olacaktır.
Öğrenciler ortak malzeme kullanmayacaklardır.

ORTAK ALANLARLA İLGİLİ
DÜZENLEMELER ( YEMEKHANE/KANTİN)

Öğrenciler yemekhaneye okul yönetimi tarafından yapılacak olan planlamaya göre gideceklerdir
Yemekhaneye girmeden her öğrenci kurallara uygun olarak ellerini yıkayacaktır.

Yemekhaneye girmeden her öğrenci kurallara uygun olarak ellerini yıkayacaktır.
Yemek yerken maske takılmayacağından yemekhanede bulunan tüm öğrenci, öğretmen ve çalışanların konuşmaması
önerilmektedir.
Kantinden/kantin arabasından alışveriş yapacak öğrencilerin sosyal mesafe kuralına özen göstererek sıralarını
beklemeleri gerekmektedir.
Kantinde satılan yiyeceklerin tamamı kapalı ambalajda olacaktır.

ORTAK ALANLARLA İLGİLİ
DÜZENLEMELER ( TUVALETLER)

Okul tuvaletlerinde sosyal mesafe kuralı gözetilecek şekilde aynı anda üç öğrenciden fazlası girmeyecek şekilde uyarı
yazıları asılmıştır.
Tuvaletlerde yoğunluk olmaması için öğrencilerin tuvalet kullanımları şubelere göre teneffüs saatlerinin öncesi,
teneffüsler ve teneffüs bitiminin sonrasında olmak üzere ayarlanacaktır.
Okul tuvaletlerine salgından önce asılmış olan doğru el yıkama görselleri yenilenmiştir.
Okul açılışında öğrencilerimize doğru el yıkama eğitimi verilecektir.

ORTAK ALANLARLA İLGİLİ
DÜZENLEMELER ( KONFERANS SALONU)

Konferans salonunda oturma düzeni sosyal mesafeye uygun olarak ayarlanmıştır
Toplu etkinlik yapılması önerilmese de zorunlu durumlarda konferans salonu yarı kapasite ile kullanılacaktır.

Toplu etkinlik yapılması önerilmese de zorunlu durumlarda konferans salonu yarı kapasite ile kullanılacaktır.
Konferans salonunun havalandırma sistemi dışarıdan taze hava alacak şekilde ayarlanmış, havalandırma sistemi
filtrelerinin periyodik kontrolü yapılmakta ve temiz hava debisi artırılması sağlanmıştır

ORTAK ALANLARLA İLGİLİ
DÜZENLEMELER (OFİS/İDARİ ODALAR/
ÖĞRETMENLER ODASI)

Bu alanlar sosyal mesafe kuralına uygun olarak kullanılmalıdır.
Sık sık pencereler açılarak havalandırma yapılmalıdır.

Klima olan ofislerde klima kullanımı yasaklanmıştır.
Ofisler, idari odalar ve öğretmenler odalarında her birey kişisel kırtasiye malzemelerini kullanmalıdırlar.
Ortak kullanılan telefon, bilgisayar ve ekipmanları kullanımdan önce ve sonra %70 alkolle temizlenmelidir.

ORTAK ALANLARLA İLGİLİ
DÜZENLEMELER (SPOR
SALONLARI/SOYUNMA ODALARI)

Spor salonunun havalandırma sistemi dışarıdan taze hava alacak şekilde ayarlanmış, havalandırma sistemi filtrelerinin
periyodik kontrolü yapılmakta ve temiz hava debisi artırılması sağlanmıştır.
Spor salonu girişinde herkes el antiseptiği kullanarak ellerini dezenfekte edecektir.
Havalar izin verdiği sürece etkinliği bahçemizde yapılacaktır.
Her kullanımdan sonra spor salonu ve soyunma odaları havalandırılıp gerekli temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri
yapılacaktır.

OKUL SERVİS ARAÇLARI
Okul servis araçları Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları tarafından belirlenmiş ölçütlere uygun olarak düzenli olarak
dezenfeksiyonları yapılmaktadır.
Öğretim yılı başında her öğrenci kendisi için belirlenmiş numaralı koltuğa oturacaktır.
Servis kullanan her öğrenci ve servis görevlileri maske takmalı ve sosyal mesafe kuralına uymalıdırlar.
Servis aracına binmeden öğrencinin ateş ölçümü yapılacak ve 37,5 derece üstü ateşi olan öğrenciler araca alınmayıp
velisine ve daha sonra okul yönetimine bilgi verilecektir.
Servis araçlarında klima iç hava sirkülasyonunu kapalı tutacak ve temiz hava sirkülasyonu sağlayacak şekilde ayarlanmış
olacaktır.
Servis araçlarında el dezenfektanı ve yedek maske bulundurulacaktır.

GENEL TEMİZLİK VE
DEZENFEKSİYON ÖNLEMLERİ
Tüm temizlik personeli Sağlık Bakanlığı’nın yönergeleri doğrultusunda gerekli eğitimleri almışlardır
Okulun temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin aksamadan yürütülmesi için bir eylem planı hazırlanmış ve ilgililere
duyurulmuştur. Planın uygulanması ve izlenmesi okulumuz İç Hizmetler Şefi ve temizlik firmasının yöneticileri tarafından
yapılmaktadır.
Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılarak her kullanım sonrası uygun şekilde temizlenmektedir.
Binalardaki her türlü eşya, araç ve gerecin, özellikle merdiven tırabzanları, kapı kulpları, asansör düğmeleri, korkuluklar,
anahtarlar, kapı kolları vb. sık dokunulan yüzeylerin temizliğine dikkat edilmektedir. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik
sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit CAS
No: 768152- 9) kullanılmaktadır.
Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon
sağlanmaktadır.
Derslikler teneffüslerde havalandırılacak, ders bitiminde temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri planlandığı gibi yapılacaktır.

HASTALIK BELİRTİSİ
GÖRÜLDÜĞÜNDE YAPILACAKLAR
Okul saatlerinde bir öğrenci, öğretmen veya çalışanda salgın hastalık belirtileri (ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum
sıkıntısı vb.) belirlendiğine;
Kişi en kısa sürede okul sağlık kurulu üyesine başvurmalıdır.
Okul sağlık kurulu salgın hastalık belirtileri görülen kişiyi izolasyon odasına götürür ve öğrenci ise ilgili müdür yardımcısına,
öğretmen veya çalışan ise en yakın amirine bilgi verilmesini sağlar.
Salgın hastalık belirtisi gösteren öğrencinin velisi ilgili müdür yardımcısı tarafından bilgilendirilir ve en kısa sürede velinin
öğrencisini alarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerektiği hatırlatılır.
Salgın hastalık belirtisi gösteren öğretmen veya çalışan en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilir
Sağlık kuruluşuna yönlendirilen veli çocuğunun sağlık durumu hakkında okul yönetimini bilgilendirmekle yükümlüdür.
COVİD-19 tanısı konmuşsa okul yönetimi Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bilgi vermekle yükümlüdür.
Salgın hastalık belirtisi gösteren öğrenci, öğretmen ve çalışan ile yakın temaslı olan öğrencilerin velileri ve diğer öğretmen ve
çalışanlar bilgilendirilir.
Salgın hastalık belirtisi gösteren öğrenci, öğretmen ve çalışanın kullandığı alanın boşaltılıp 24 saat süreyle havalandırıldıktan
sonra temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri yapılır.

KAYNAKÇA

❖ T.C. Sağlık Bakanlığı, Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html

❖ T.C. Millî Eğitim Bakanlığı ve TSE, Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon

Önleme Kontrol Kılavuzu
http://merkezisgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_07/28133804_ETM_KURUMLARI_KILAVUZ_BASKI_
4.pdf

❖ UNİCEF, Okulların Yeniden Açılma Rehberi https://www.unicef.org/sites/default/files/202006/Framework-for-reopening-schools-2020.pdf

DOĞRU
EL
YIKAMA

ELLERİN
ANTİSEPTİK
İLE
TEMİZLENMESİ

VELİ BİLGİLENDİRME FORMU
VE TAAHÜTNAME*
BİLGİLENDİRME FORMU VE TAAHHÜTNAME
Çocuğumun ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikâyeti olmasıdurumu ile aile
içerisinde solunum yolu şikayetleri gelişen veya solunum yolu enfeksiyonu hikayesi ile hastane
yatışı yapılan kişi varlığında ya da COVID-19 tanısı alan kişi bulunması durumunda çocuğumu
kuruma getirmemem ve bu durumu okula bildirmem gerektiği konusunda bilgilendirildim.
Yukarıda belirtilen durumlarda çocuğumu okula getirmeyeceğimi ve getirmeme sebebimi okul
yönetimine bildirmeyi
kabul ve taahhüt ederim. …/… / 20…
Taahhüt eden :
Öğrenci adı-soyadı:
Veli adı-soyadı:
İmzası:

Okul Yetkilisi:
Görevi:
Adı soyadı:
İmzası:

Bu formun okula ulaştırılması ile ilgili duyuru yapılacaktır.

OKULUMUZ
AÇILIYOR
TAMAMLAMA
TAMAMLAMA EĞİTİMİ
EĞİTİMİ

17.08.2020 tarihinde başlayacak Tamamlama
Eğimine 8.sınıfa geçen
tüm öğrenciler katılacaktır.
2020-2021 öğretim yılında 5.6.ve 7. sınıfta
okuyacak öğrencilerimizin ''Uyum Eğitimi''
31.08.2020 tarihinde yapılacaktır.
Ayrıntılı program daha sonra duyurulacaktır.

