28.08.2020
Değerli Hazırlık Sınıfı Velimiz,
Özel Alman Lisesi Ailesi olarak hazırlık sınıfı öğrencilerimiz ile yüz yüze tanışmak ve bir an önce
derslere başlamak için hepimiz sabırsızlanıyoruz. Hazırlık sınıfı öğrencilerimiz için 2020-2021 eğitimöğretim yılı 22.09.2020 Salı günü başlayacaktır.
Almanca ön bilgisi olan öğrencilerimiz için 21.09.2020 tarihinde Almanca seviye tespit sınavı
uygulanacaktır. Almanca seviye tespit sınavı ile ilgili bilgilendirme web sayfamızda yayınlanacak ve
sizlere bilgilendirme sms’i gönderilecektir.
Özel Alman Lisesi olarak Pandemi sürecinde birinci önceliğimiz, öğrencilerimizin ve çalışma
arkadaşlarımızın sağlığını ve güvenliğini her açıdan gözetmek olmuştur. Aldığımız önlemler, okula
dönüş süreci okulumuz tarafından titizlikle planlanmış olsa da, hepimizin kaygılarının bir süre daha
devam edeceğinin farkındayız. Web sayfamızda sizler için hazırladığımız “Covid 19 Önlemler” başlıklı
kitapçığı inceleyebilir, konuyla ilgili güncellemeleri okulumuzun web sitesindeki sayfasından takip
edebilirsiniz. Bu kapsamda; Okullumuzda “Pandemi Heyet Raporu” hazırlanmıştır.
Pandemi
önlemleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı ve Bilim Kurulunun
kararları takip edilerek sürekli güncellenmektedir. İş yeri hekimlerimiz ve İş Sağlığı ve Güvenliği
uzmanımız tarafından hazırlanan plana istinaden okullarımızda “Pandemi Kurulu” oluşturulmuştur.
Bu kurul, gerekli teçhizatları ( maske, dezenfektan, siperlik, eldiven, revir malzemeleri, yer
işaretlemeleri, dezenfektasyon uygulamaları vb.) belirlemişler ve gerekli tüm malzemeler tedarik
edilmiştir. Planlı ziyaretler dışında okulla ziyaretçi kabul edilmemektedir. Okul çalışanlarımıza Covid19 ve kişisel hijyen eğitimleri verilmiş, düzenli aralıklarla eğitim tekrarları yapılmaktadır. Yemekhane
ve okul servislerinde pandemiye yönelik tedbirler alınmaktadır. Bu konuda Sağlık Bakanlığı ve Milli
Eğitim Bakanlığı yönetmelikleri takip edilmektedir. Ortak kullanım alanlarında Sağlık Bakanlığı
yönetmelikleri doğrultusunda gerekli tedbirler alınmıştır. Tüm açık ve kapalı alanlarda sosyal mesafeyi
koruma amacıyla gerekli işaretlemeler yapılmıştır. Kapalı alanlar doğal havalandırma yöntemleriyle
düzenli olarak havalandırılmaktadır. Değişen koşullar ve ilgili bakanlıkların yönergeleri dikkatle ve
titizlikle takip edilmekte, tüm okul topluluğumuzun sağlığı için gerektiğinde geliştirmeler yapılmaya
devam edilmektedir. Sizlere bu dönemde iletişim kanalları ile de sık sık ulaşacağız. Bilgi kirliliğini
önlemek adına web sitemizdeki sayfayı ve okulun bildirimleri dışındaki duyumlara itibar etmemenizi
önemle rica eder, herhangi bir acil durumda öğrencilerimizin, çalışma arkadaşımızın ve velilerimizin
kişisel bilgilerini koruma yükümlülüğümüzü hatırlatmak isteriz.
Eğitim süreçlerimizin tüm okul paydaşlarımız için sağlıklı ve güvenli bir şekilde devam etmesi için
velilerimizin ve öğrencilerimizin aşağıda belirtilen uygulamalara titizlikle uyması beklenmektedir. Bu
uygulamaların en önemlisi, çocuğunuz veya evde bulunan herhangi biri bir hastalık belirtisi
gösteriyorsa, çocuğunuzun kesinlikle okula yollanmaması; ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum
sıkıntısı, ishal vb. şikâyetlerinden herhangi birisi varsa, mutlaka seviye müdür yardımcısına bilgi
verilmesi ve bir sağlık kuruluşuna başvurulmasıdır. Buna ek olarak, her öğrencimizin servise
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binmeden ve/veya evden ayrılmadan önce ateşinin sizler tarafından ölçülmesi ve 37.5 derece
üzerinde ateşi olan öğrencilerin okula yollanmaması gerekmektedir. Okul içerisinde ateşi 37.5 ve
üzeri olan öğrenci izolasyon odasına alınacak ve okul doktoru veliyi bilgilendirecektir.
Okula dönüş sürecinden önce, tüm öğrencilerimizin ve velilerimizin “Pandemi Farkındalığı “ eğitimini
tamamlamaları, velilerimizin T.C.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından iletilmiş olan “Bilgilendirme
Taahhütnamesini “imzalamaları ve Müdür Yardımcılarına göndermeleri gerekmektedir. Bu süreçte
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerimiz, öğrencilerimizin sosyal ve duygusal durumlarını
gözetmek amacıyla sıklıkla onlarla iletişimde olacaklar. Özel Alman Lisesi olarak bu dönemi sağlıklı ve
birbirimize destek olarak atlatacağımıza inanıyoruz.
Saygılarımızla,
Okul İdaresi

