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    Özel Gürçağ Okulları misyonu ve ilkeleri çerçevesinde her türlü değişime ve zorlu şartlara uyarlanabilecek, esnek ve 
iletişime dayalı bir yapıya olanak sağlayan yaklaşımlara daima öncelik vermiştir. Okullarımız bu öncelikler 
doğrultusunda tüm akademik süreçlerde gerek yüz yüze gerekse çevrim içi öğrenme araç ve stratejilerini kullanmak 
sureti ile gelişebilecek her duruma karşı hazırlığını yapmıştır.  

     Okul Yönetimleri olarak Covid-19 salgını sürecinde ortaya çıkan belirsizlikler sonucunda T.C. Milli Eğitim Bakanlığı 
ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanması düşünülen olası senaryolar paralelinde veli ve öğrencilerimizi 
bilgilendirmek amacıyla önümüzdeki süreçte okulların açılacağı tarihe kadar olan dönemle ilgili yaptığımız 
planlamaları sizlerle paylaşmak istedik.   

     Bilim Kurulunun tavsiyesi sonrasında Milli Eğitim Bakanlığının 12 Ağustos tarihinde kamuoyuna yaptığı açıklamada 

okulların 21 Eylül 2020 Pazartesi günü açılacağı duyurulmuştur. Buna göre 2020-2021 eğitim-öğretim yılının 

başlangıcına dair planlamalarımız aşağıdaki şekildedir : 

 

 10 Ağustos 2020 Pazartesi günü tüm sınıf kademelerinde Yabancı Dil derslerinin çevrim içi başlaması. 

 17 Ağustos 2020 Pazartesi günü öğretmenlerimizin mesleki çalışma, oryantasyon ve planlama çalışmalarına 

başlaması. 

 17 Ağustos 2020 Pazartesi günü 8. sınıflarda çevrim içi eğitimin başlaması. 

 19 Ağustos 2020 Çarşamba günü 12. ve 11. sınıflarda çevrim içi eğitimin başlaması. 

 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü 5, 6, 7, 9 ve 10. sınıflarda çevrim içi eğitimin başlaması. 

 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü Anasınıfı, 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda çevrim içi eğitimin başlaması. 

 21 Eylül 2020 Pazartesi günü Milli Eğitim Bakanlığının açıklamaları doğrultusunda tüm sınıf kademelerinde 

yüz yüze eğitimin başlaması 

      8. sınıflarımızda 17 Ağustos 2020, 11 ve 12. sınıflarımızda 19 Ağustos 2020; 5, 6, 7, 9 ve 10. sınıflarımızda 24 
Ağustos 2020 ve İlkokul sınıflarımızda 31 Ağustos 2020 tarihinden itibaren başlayacak çevrim içi eğitim 
programlarımız, Okul Yönetimleri ve öğretmenlerimizin birlikte yapacağı ihtiyaç analizine göre geçtiğimiz yılın tekrarı, 
pekiştirilmesi, sarmal konuların gözden geçirilmesi veya yeni eğitim öğretim yılı konularına başlanması şeklinde 
yürütülecektir. Program saatleri ve detayları sizlere ayrıca bildirilecektir. 

     Milli Eğitim Bakanlığından gelen 17 Ağustos tarihli Destekleme ve Yetiştirme Kursları konulu yazıya istinaden 8. 
sınıflarımız LGS (Merkezi Sınav) ve 12. sınıflarımız YKS (Üniversite Seçme Sınavı) sınavları hazırlıklarına 31 Ağustos 
2020 tarihinden itibaren yüz yüze eğitim yolu ile (tüm tedbirler alınmak suretiyle) okulda devam edeceklerdir.   

     Hafta içi hangi sınıfın kaç saat çevrim içi canlı ders yapacağı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Dersler her sınıf düzeyi 
ve şubesi için ayrı ayrı planlanmıştır. 

Sınıf Seviyesi Haftalık Çevrim İçi Canlı Ders Saati 

Anasınıfları 10 

İlkokul 1. sınıflar 16 

İlkokul 2. sınıflar 18 

İlkokul 3. sınıflar 22 

İlkokul 4. sınıflar 23 

Ortaokul 5. sınıflar 23 

Ortaokul 6. sınıflar 23 

Ortaokul 7. sınıflar 23 

Ortaokul 8. sınıflar 26 

Sınıf Seviyesi Haftalık Çevrim İçi Canlı Ders Saati 

Lise 9. sınıflar 25 

Lise 10. sınıflar 25 

Lise 11. sınıflar 25 

Lise 12. sınıflar 25 

  



 

 

 

     Anasınıfı ve 1. sınıf öğrencilerimizle uyum eğitimleri kapsamında okul hakkında bilgilendirme ve öğretmenleriyle 
tanışmaları amacıyla 14-18 Eylül 2020 tarihleri arasında bireysel olarak sosyal mesafe ve hijyen kurallarına azami 
dikkat edilerek küçük buluşmalar gerçekleştirilecektir. Randevu günü ve saati ile ilgili okulumuz tarafından aranarak 
bilgilendirileceksiniz. 

     Öğrencilerimizin eğitim öğretim yılı içerisinde kullanacakları akademik destek materyallerini ve kırtasiye 
ihtiyaçlarınızı tüm hijyen tedbirleri alınmış paketler halinde set olarak sizlere duyurulacak olan tarihlerde 
okulumuzdan alabileceksiniz.  (11 ve 12. sınıf öğrencilerimizin materyalleri hazırlanmıştır, okulumuza gelerek 
alabilirsiniz.) Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerimize ücretsiz olarak dağıtılacak ders kitapları dağıtıcı firma 
tarafından okulumuza teslim edildiğinde sizlere bilgilendirme yapılacak ve paket halinde sizlere verilecektir.    

     Kıyafet satışları için yüz yüze eğitime dair açıklamalara göre hareket edecek, sizleri konu ile ilgili süreç içerisinde 
bilgilendireceğiz. 

Tekrar ve Ön Hazırlık Çalışmalarına İlişkin Genel Bilgiler 

 Okulumuzda 17 Ağustos 2020 tarihinden itibaren kademeli olarak başlayan çevrim içi tekrar ve ön hazırlık 
çalışmaları 18 Eylül 2020 günü tamamlanacaktır. 

 Çevrim içi süreç boyunca tüm dersler Zoom platformu üzerinden canlı video ders şeklinde 
gerçekleştirilecektir. 

 Süreç boyunca ödevlendirmeler ile tarama, deneme gibi ölçme değerlendirme uygulamaları Google 
Classroom sistemi üzerinden yürütülecektir. 

 Öğrenciler ve öğretmenler arası iletişim ağı her sınıf için oluşturulan Whatsapp ve Google Classroom grupları 
üzerinden sağlanacaktır. İletişim organizasyonu doğrudan Okul Müdürlerimiz denetiminde 
gerçekleştirilecektir. 

Tekrar ve Ön Hazırlık Çalışmalarına İlişkin Program Bilgileri 

 

 Çevrim içi dersler hafta içi yapılacaktır. 

 Ders programlarına ilişkin bilgiler okulumuzun web sitesi üzerinden yayınlanacak, diğer platformlar aracılığı 

ile 1 gün önceden öğrencilerimize iletilecektir. 

 

Tekrar ve ön hazırlık çalışmaları : 

 

 1. sınıflarda Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, İngilizce, Görsel Sanatlar, Beden Eğitimi. 

 2. sınıflarda Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, İngilizce, Görsel Sanatlar, Beden Eğitimi. 

 3. sınıflarda Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Fen Bilimleri, İngilizce, Almanca / Fransızca, Görsel Sanatlar, 

Beden Eğitimi. 

 4. sınıflarda Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri, İngilizce, Almanca / Fransızca, Görsel Sanatlar, 

Beden Eğitimi 

 5, 6 ve 7. sınıflarda Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri, İngilizce, Almanca / Fransızca 

 8. sınıflarda LGS temelli program esas alınarak Türkçe, Matematik, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve 

Atatürkçülük, Fen Bilimleri, İngilizce. 

 12. sınıf SAYISAL gruplarında YKS temelli program esas alınarak Türkçe, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, 

Tarih, Geometri, Coğrafya ve Felsefe. 

 12. sınıf EŞİT AĞIRLIK ve SÖZEL gruplarında yine YKS temelli program esas alınarak Türkçe, Türk Dili ve 

Edebiyatı, Matematik, Geometri, Tarih, Coğrafya ve Felsefe. 

 11. sınıf SAYISAL gruplarında, Türkçe, Matematik, Geometri, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih.  

 11. sınıf EŞİT AĞIRLIK ve SÖZEL gruplarında, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Geometri, Tarih, 

Coğrafya ve Felsefe. 

 9 ve 10. sınıflarda Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, İngilizce, 

Almanca/Fransızca dersleri üzerinden yürütülecektir. 

 



 

 

 

 

Yüz Yüze Eğitim Sürecine İlişkin Bilgilendirme 

 

     Bakanlıkça alınan karar doğrultusunda 2020 – 2021 eğitim öğretim yılına ilişkin yüz yüze eğitim faaliyetlerine 21 
Eylül 2020 Pazartesi günü başlanacaktır. Bu tarihten itibaren pandemi gündemi içinde sürdüreceğimiz yüz yüze 
eğitim faaliyetlerimiz okulumuz bünyesinde aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda gerçekleştirecektir. COVİD-19 
Pandemi Tedbirleri Okulumuz Acil Eylem Planı doğrultusunda alınmış ve Acil Eylem Planımız web sitemizde 
yayınlanmıştır. 

     2020–2021 eğitim-öğretim yılında müfredat ve uygulama süreçlerinde hızlı bir uyarlamayı mümkün kılacak esnek 
bir yapı sağlanması yanında, sağlık güvenliği ve yeni hijyen alışkanlıkları konusundaki tedbir ve kontrollerin 
artırılması, öğrencilerin bir araya geldikleri tören ve benzeri toplu etkinliklerin yeniden tasarlanması, devamsızlık 
durumunda destek sağlanması gibi pek çok konuda yeni pratikler hayata geçirilecektir. 

     Tüm derslik ve sınıflarımızda geçen yıllarda da olduğu gibi her masada tek bir öğrenci oturacak şekilde planlamalar 
tamamlanmış, T.C. Sağlık Bakanlığı COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi esasları doğrultusunda öğrenciler 
arasındaki fiziksel mesafeler yeniden düzenlenerek tüm hijyen koşulları yerine getirilerek yeni derslik ve sınıf oturma 
planlamaları yapılmıştır.  

      Dünyada ve ülkemizde devam etmekte olan pandemi sürecine istinaden T.C. Sağlık Bakanlığı ve T.C. Milli Eğitim 
Bakanlığının alabilecekleri farklı kararlar doğrultusunda, olası değişiklikler hızla eylem planlarımıza yansıtılacaktır. 

Derslerin İşlenişi 

 Yüz yüze eğitim faaliyetlerinde Bakanlıkça alınan kararlar ve yönergelere uygun şekilde Özel Gürçağ Okulları 

ilkeleri ve standartlarına uygun olarak dersler yürütülmeye devam edilecektir. 

 

 Salgının seyrine göre, yetkili makamlarca yüz yüze eğitime ara verilmesi ve/veya tümüyle ya da kısmen 

uzaktan eğitim sürecine geçilmesi durumunda Özel Gürçağ Okulları ilkeleri ve standartlarına uygun olarak 

derslerin yürütülmesine çevrim içi olarak devam edilecektir. 

 

 Özel Gürçağ Okulları ilkeleri ve standartları doğrultusunda okulumuzda hiçbir şekilde video kayıt ders 

uygulamasına gidilmeyecek, çevrim içi süreçte de tüm dersler geçtiğimiz eğitim öğretim yılı Mart – Haziran 

2020 ayları boyunca gerçekleştirildiği gibi yine çevrim içi, canlı olarak sürdürülecektir. 

 

       Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid–19 salgını sürecinde 2020 Mart ayında başlattığımız uzaktan eğitim 

programının sağlıklı bir şekilde yürütülmesinde büyük emeği geçen öğretmenlerimize ve velilerimize bir kez daha 

teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu olağanüstü dönemi başarıyla tamamlayan öğrencilerimizi kutluyoruz. 

       Edindiğimiz tecrübeler ışığında yapacağımız yeniliklerle ve dayanışma içerisinde yeni eğitim–öğretim yılında da 

öğrencilerimize en güvenli ve en verimli eğitim–öğretim ortamını sağlayacağımıza tüm kalbimizle inanıyoruz. 

       Pandeminin dinamik bir süreç olduğunu ve planlamaların değişebileceğini, değişen tüm detaylarla ilgili sizleri 

periyodik olarak bilgilendireceğimizi hatırlatmak isteriz.  

       Sağlıklı günlerde bir araya gelmek dileğiyle… 

 

 ÖZEL GÜRÇAĞ OKULLARI 

                                                                                                                                                                             YÖNETİMİ 


