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: Koronavirüs Tedbirleri (Okulların Açılması)

Koronavirüs (Covid-l9) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından
oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu teınin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın
yayıhm hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim
Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlan doğrultusunda birçok tedbir
kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 01.02.2021 tarihinde Sayın
Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar
doğrultusunda; yiz yizc örgün eğitime kademeli olarak başlanması kararlaştınlmış, bu
kapsamda yayınlanan İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 03.02.202l tarih ve
l969 sayılı "Koronavirüs Tedbirleri İstisnası Hk." konulu Genelgesi gereği İlçe Hıfzıssıhha
Kurulu tarafindan 05.02.202| tarihli ve 202l /02 sayılı kararlar alınmıştır.

Konu ile ilgili olarak; Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdüılüğünün
05.02.202| tarih ve 20218459 saylı "Yüz Yüze Eğitim Uygulamalan" konulu yazısı ve

Şarkikaraağaç İlçe Milli Eğitim Müdüılüğünün 26.02.2021 tarihli ve E-74173876-101.99-
2l36958l yazısı ve ekleri gereğince;

01 Mart 202l tarihi itibariyle İlçemiz genetinde geçerli olmak üzere;

Şarkikaraağaç İlçe Hıfzısıhha Kurulu 26 Şubat 2021 Cuma günü saat:12.00'da
Kaymakam Onur YILMAZER başkanlığında olağanüstü olarak toplandı

l_ l5 Şubat 202l tarihi itibariyle açılmış okullara ek olarak resmi ve özel ilkokullarda
ve bu ilkokullann bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 (iki) gün yüz yüze eğitim
yapılacaktır. Bu ilkokullardaki yiız yijze eğitimlerde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yazısı
ekindeki İıkokuı 1. Sınıf Yüz Yüze Eğitim Ders Çizelgesi (EK-l). İlkokul 2. Sınıf Yüz Yüze
Eğitim Ders Çizelgesi (EK-2), İlkokul 3. Sınıf Yüz Yüze Eğitim Ders Çizelgesi (EK-3) ile
İlkokul 4. Sınıf Yüz Yüze Eğitim Deıs Çizelgesi (EK-4) uygulanacak, diğer dersler ise
uzaktan eğitim yoluyla işlenecektir. Bu okullardaki ana sınıflannda da yüz yüze eğitim
yapılmayan diğer günlerde uzaktan eğitim yapılmasına,

2- Tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8 inci sınıflannda yüz
yüze eğitime başlanacaktır. Bu eğitimlerde ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yazısı ekindeki
Ortaokul 8. Sınıf Yüz Yüze Eğitim Ders Çizelgesi (EK-5) ile İmam Hatip Ortaokulu 8. Sınıf
YüzYüze Eğitim Ders Çizelgesi (EK-6) uygulanacaktır. Bu Çizelgelerde belirtilmeyen diğer
zorunlu ve seçmeli derslerin uzaktan eğitim yoluyla işlenmesine,

3- Tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullannın 5 inci, 6 ncı ve 7 nci
sınıflannda tiim derslerin uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilmesine,

4- yijz yjjze eğitim yapan resmi okullar bünyesindeki ana sınıfı ve uygulama
sınıflarında yiiz yij.ze eğitimlerin, bulunduğu okulla aynı günde gerçekleştirilmesine,



5- Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı ilkokul ve ortaokul
kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ve özel eğitim anasınıfları ile diğer okullar
bünyesindeki özel eğitim sınıflarında haftada 5 (beş) gün yiz yize eğitim yapılacakhr. Bilim
ve Sanat Merkezleri de programlan dAhilinde yiz yize eğitime geçeceklerdir.
Kaynaşhrma/bütünleştirme yoluyla öğrenim gören öğrencilerimizin sınıf seviyelerine göre
destek eğitim odası eğitim faaliyetlerinin yüz yüze veya uzaktan başlanmasına,

Ayrıca;
- İlkokuü, ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde

bir dersin 30 dakika; tenefflislerin ise 10'ar dakika olacak şekilde planlanmasına,
- Okul öncesi eğitim kurumlarındaki yüz yüze eğitimlerde bir etkinlik saatinin 30

dakika ve aralıksız olarak planlanmasına, uzaktan eğitimlerin ise Milli Eğitim Bakanlığı
Temel Eğitim Genel Müdürlüğinin 26.11.2020 tarihli ve 28219185-101.01.01-E.17311375
sayılı yazısı esaslanna göre yürütülmesine,

- Uzaktan eğitim faaliyetlerinde EBA üzerinden sağlanan alt yapının yanı sıra açık
kaynaklı diğer güvenilir platformların da kullanılabilmesine,

- Fiziki imkönlan uygun olan anaokullannda salgın ile ilgili tüm tedbirlerin alınması

şartıyla çocuk kulüplerinin açılabilmesine,
- Kayıtlı çocuk sayısının yeterli oldugu durumlarda okul öncesi eğitim kurumlannda

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlan Yönetmeliği
hükümlerine göre bir gupta en az 10 çocuk olacak şekilde şubeler oluşturulacaktır. Kaytlı
çocuk sayısının az, öğretmen sayrsrnrn fazla olduğu okullarda ise COVID-19 salgını süıesi ile
sınırlı olmak kaydıyla okulun fiziki imkAnlaı doğrultusunda bir gruptaki çocuk sayısı en az 5
olacak şekilde şube tanımlamalan yapılabilmesine,

- YıJ.z yize eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı
alınmasına ve okula gelmeyen öğrencilerin devamsız saylmamalanna,

Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tiim kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince

idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden dawanışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun l95
inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Alınan bu karann tüm Belediye Başkanlıklan ile, ilgili kamu kurum ve kuruluşlanna
gönderilmesine oybirliği ile karar verilmi ştir, 26.02.202 |
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