
  

 

Değerli Velimiz,  

  

T.C. Millî Eğitim Bakanlığının Bilim Kurulunun tavsiyesi doğrultusunda yapmış olduğu açıklamaya göre, 2020-2021 eğitim 

öğretim yılına 31 Ağustos tarihinde uzaktan eğitimle başlanacağı, 21 Eylül tarihinden itibaren de yüz yüze eğitime 

geçileceği duyurulmuştur.  Alınan bu karar doğrultusunda ide okulları olarak planlarımızı revize ederek en iyi şekilde yeni 

eğitim öğretim dönemine başlamayı amaçlıyoruz. 

 

Buna göre, 24 Ağustos tarihinden itibaren Eğitim Uyum Programını başlatıyoruz. Bu program çerçevesinde öncelikle 

ortaokula yeni başlayan 5.sınıf öğrencilerimiz olmak üzere her sınıf grubuna özel bir program uygulanacaktır. 

Öğrencilerimizin bu süreçte tüm öğretmenleriyle tanışması sağlanacak, 21 Eylül tarihine kadar öğrencilerimizle sosyal 

uyumu arttırma adına gruplar halinde eğitim programları uygulanacaktır. Bu programlarla ilgili Müdür Yardımcılarımız 

ve Rehber Öğretmenlerimiz sizleri arayarak bilgilendireceklerdir. 

 

31 Ağustos tarihinden itibaren tamamı senkron olarak uygulanacak üç haftalık özel bir uzaktan eğitim programıyla 

öğrencilerimizin eğitim uyum süreci desteklenecektir. Uzaktan eğitim programımızı Microsoft Teams platformu 

üzerinden devam ettiriyoruz. Öğrencilerimizin okuldan uzak kalmaktan kaynaklanan yüz yüze eğitime ve yeni döneme 

dair tüm ihtiyaçları bu dönem zarfında gerek branş öğretmenleri gerekse rehber öğretmenler tarafından yapılacak eğitim 

programları ile tamamlanacaktır. Bu sayede öğrencilerimizin 21 Eylül tarihinde başlayacak yüz yüze eğitime hazır olarak 

girmelerini hedefliyoruz. 

 

Artık yeni normal adını verdiğimiz bu dönemde en önemli önceliğimiz başta öğrencilerimiz olmak üzere kurumumuzdaki 

tüm çalışanların ve siz değerli velilerimizin sağlık ve güvenliğidir. En iyi bildiğimiz konu olan “Eğitimi” bu çerçevede dizayn 

ederek yine en iyi şekilde vereceğiz. Gerekli tedbirlerle öğrencilerimizin sağlık ve güvenliğini esas alarak akademik 

süreçlerinin en iyi şekilde ilerlemesini sağlayarak geleceklerini güvence altına almak için tüm planlamalarımızı 

tamamladık. Yeni normalle yeni eğitim öğretim dönemine hazırız. 

 

Bu çerçevede, ide olarak T.C. Millî Eğitim Bakanlığının ve Sağlık Bakanlığının okullarda uyulmasını istediği tüm tedbirleri 

ve önlemleri almış durumdayız. Sınıflar ve ortak alanlar istenen sosyal mesafeye göre dizayn edilmiş, hijyen standartları 

da gerekli tüm cihazlar temin edilerek en üst düzeye çıkarılmıştır. Okulumuzda pandemi süresince uyulacak kuralları ve 

sizlerden hassasiyet beklediğimiz konuları içeren bilgilendirme kitapçığımız ayrıca gönderilecektir. Bu kitapçığı dikkatlice 

okumanızı ve uyarılara dikkat etmenizi önemle rica ediyoruz. 

 

Tüm uzmanların söylediği gibi, Covid-19’dan korunmanın temel yöntemleri sosyal mesafeye dikkat etmek, maske takmak 

ve temizlik kurallarına çok daha fazla önem vermektir. Bu konuda öğrencilerimizin bilinç düzeyi yükseldikçe korunma 

başarımız da artacaktır.  Öğrencilerimiz okula girişlerinden, sınıfları ve atölyeleri kullanma şekillerine, yemekhane 

kullanımından, bahçe ve teneffüs saatlerine kadar tüm alışkanlıklarında bazı değişikliklerle karşılaşacaklar. Bu yüzden 

öğrencimizin ilk haftadan Eğitim Uyum Programına tam olarak katılması istenen davranışları daha kısa sürede 

içselleştirmesi için önemlidir.  

 

 



  

 

Bu kapsamda, özel bir durum olmadığı sürece öğrenci ve kurum çalışanları hariç okulumuza kimse kabul edilmeyecektir. 

Velilerimizin de bu duruma özen göstermesi ve saygı duyması son derece önemlidir. Bu önlemler doğrultusunda kayıt 

tamamlama işlemlerini online platforma taşıdık ve ide-a Öğrenci Yönetim Sistemimizi güncelledik. Kayıt tamamlama 

işlemleri kapsamında kitap ve kıyafet satışları 17 Ağustos’tan itibaren online olarak başlayacaktır. Satın alınan kitaplar 

Eğitim Uyum Programı kapsamında öğrencilerimize okulda teslim edilecek, satın alınan okul üniformaları ise anlaşmalı 

kargo firması ile sizlere ulaştırılacaktır. Bu konularla ilgili ayrıntılı bilgilendirme ayrıca yapılacaktır. 

 
Deneyimli ve nitelikli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin öncelikle akademik süreçlerini ve sağlıklarını düşünerek 

planladığımız ve en iyi şekilde devam ettireceğimiz yeni eğitim öğretim yılında her türlü senaryoya hazır bir şekilde 

öğrencilerimizi okulumuza bekliyoruz.  

 

 

Sağlıklı, başarılı ve güzel bir yıl dileriz. 

Saygılarımızla, 


