


Sevgili Beyaz Balon Ailesi,

 Okul öncesi; çocukların birçok alanda hızla geliştiği ve büyük oranda 

gelişimlerinin tamamlanıp kişiliklerinin temel niteliğinin oluştuğu bir dönemdir. 

Bunun bilinciyle hareket eden Beyaz Balon Anaokulları’nda, uzman psikolog 

ve eğitmen kadromuz çocuklarımızın ilk günlerinden itibaren yanlarında bulu-

narak onlara ilgi ve destek vermektedir.

 Hızla gelişen çocuklarımız, doğaları gereği meraklı,

öğrenmeye hevesli ve yaratıcıdırlar. Oyun yoluyla hayatı tanımaya ve an-

lamaya çalışırlar. Çünkü oyun, çocuğun çevresini tanımasına, anlamasına, 

öğrenmesine, öğrendiği bilgi ve becerileri pekiştirmesine yarayan önemli ve 

gerekli bir faaliyettir. Oyun çocuğun olmazsa olmazıdır.

 Okul-Veli işbirliğinin, çocuklarımızın hayatlarını

şekillendirmesinde büyük rolü olduğu bilinci ile hazırladığımız bu kitapçıkta 

2020-2021 eğitim yılına ait uygulamalar ve işleyiş ile ilgili hatırlatmaları 

bulacakasınız.



GÜNLÜK RUTİNLER
1- EVDEN ÇIKMADAN ÖNCE ALINACAK ÖNLEMLER
           - Öğrencilerimizin evden çıkmadan önce mutlaka ateşinin ölçülmesi

             -Gün içinde ihtiyaç duyulacak olan tüm araç-gereçlerin çantalarında

hazır bulunması gerekmektedir.

2- OKULA GİRİŞ
Okul içeresine randevusuz veli giriş-çıkışı yapılmayacak, öğrenciler kapıdan teslim 

alınacaktır.

     a. Öğrenci Girişleri
     • Servisli öğrenciler “sosyal mesafeni koru” yönlendirmelerinde bekleyerek

öğrencilerin ateşi ölçülecektir. Ateşi 37 derece üzerinde olanlar, 2.ölçüm için ayrı

bir alanda bekletilecek, tekrar ölçümde yine 37 derece üzerinde olması duru-

munda gerekli izolasyon önlemleri uygulanarak veliye bilgi verilecek ve öğrenci 

veliye teslim edilecektir.

     • Velisi tarafından okula getirilen öğrencilerin maskeleri kontrol edilecek,

dezenfektan paspaslarında ayakkabıların tabanı tamamen ıslanana kadar

basmaları sağlanacaktır.

     b. Öğretmen ve Personel Girişleri
     • Ateş ölçümleri ve maske kontrolleri yapılan çalışanlarımız dezenfektan

paspaslarına basarak okula giriş yapacaktır.

     • Tüm çalışanların okul binası içindeki tüm alanlarda ağız burun bölgesini

kapatacak şekilde maske takması zorunludur.

     • Tüm çalışma ortamlarında aksi bildirilmedikçe,klima kullanılmayacaktır.

     c. Velilerimizin Okula Girişleri
     •Velilerimizin okula girişleri 17 Ağustosta başlayacak kayıt dönemi hariç ders 

saatleri içerisinde pandemi tedbirleri nedeniyle kaldırılmıştır.

Gerekli durumlarda randevu alınarak gelinmesi, okula giriş prosedürü uygulanarak

mümkün olabilir.
     •17 Ağustos’ta başlayacak kayıt döneminde de randevu alınması gereklidir.Bu 
günlerin bir an önce sona ermesi dileğiyle bize bu konuda yardımcı olacağınıza 
güvenimiz tamdır.



3- OKULDAN ÇIKIŞ
 Öğrencilerimiz, anne-baba veya kayıt formunda bildirilen şahıslar dışında

bir başkasına teslim edilemez.

 Anne ,baba ve kayıt formunda belirtilen kişilerin dışında aile tarafından

bilgisi verilen kişiler kimliklerini göstermek şartı ile öğrencimizi alabilirler.

Öğrencilerimizin okuldan ayrılışının sağlıklı işleyişi açısından bu durumdan okul

idaresinin önceden haberdar olması gerekmektedir. COVID-19 tedbirleri

kapsamında mümkün olduğunca aynı kişinin öğrenciyi okula getirip teslim

alması tercih edilmektedir.

 a.  Servisli öğrencilerimizin; sabah servis saatinde hazır olması ve akşam

servis saatinde karşılayacak kişinin belirtilen yerde beklemesi gerekmektedir.

Çocuğumuzun geç kaldığı günler servis, diğer öğrencileri de düşünerek normal

güzergâhına devam eder. Geç kalan öğrencimizin okula ulaşımı aile tarafından

sağlanır.

 • Öğrencimizi servis dönüşü karşılayacak kişinin değişmesi durumunda,

 • Öğrencinin servis kullanmayacağı zaman servis firmasının ve okulun 

bilgilendirilmesini rica ederiz. Servis ile ilgili tüm değişiklikleri servis saatinden en az

bir saat önce okul ve servis firmasına bildirmeniz çocuklarımızın güvenliği için çok

önemlidir.

 Öğrencilerimiz, dezenfektan noktalarında el dezenfeksiyonlarını yaparak,

yönlendirilmeler doğrultusunda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak servisler-

ine geçer ve evlerine hareket ederler.

 b.  Velisi tarafından araç ile veya yaya olarak alınan öğrencilerimizin; 

alınalınacağı saatten en az 20 dk öncesinde okula bilgi verilmesi gerekmektedir.

Okuldan ayrılacak öğrencilerimiz bu sürede hazırlanarak, sınıf çıkışlarında bulu-

nan el dezenfekte noktalarında el dezenfeksiyonu yapar ve yönlendirmeler

doğrultusunda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak okuldan çıkış yapar.

Velinin okula girmemesi bahçede bekleyerek öğrencinin kendisine teslim edilm-

esini beklemesi yine pandemi dönemi kuralları arasındadır.



4- SERVİSLERDE ALINAN ÖNLEMLER
 • Servis araçlarına binişler, servis hostesinin yönlendirmesi ile sosyal mesafe

kuralları doğrultusunda teker teker olacaktır. Her binen öğrencinin önce ateş

ölçümü ve maske kontrolü, el dezenfeksiyonu yapılacaktır.

 • Her öğrenci kendisine belirlenen yere oturtulacak asla yer değişikliği

yapılmayacaktır.

 • Servis araçlarından inerken, servis hostesinin inebilirsin yönergesi ile

araçtan iniş yapan öğrenci okul girişinde belirlenmiş olan yerde sosyal mesafesini

koruyarak öğretmenlerine teslim edilecektir.

 • Tüm servis araçlarında ateş ölçer& el dezenfektanı hazır bulunacaktır.

 • Servis araçlarında aksi bildirilene kadar klima kullanılmayacak,

pencereler açılarak sık sık havalandırılması sağlanacaktır.

 • Öğrencilerin servis değiştirmesine izin verilmeyecek, verilen ikamet

dışında farklı bir yere gidecek olan öğrenciler velileri tarafından okuldan alınacaktır.



HİJYEN ÖNLEMLERİ
• Tüm okullarımızda, nano gümüş dezenfeksiyon uygulaması tamamlanmış

olup, tüm alanlarda düzenli aralıklarla uygun dezenfeksiyon & havalandırma

işlemleri yapılmaktadır.

• Toplu kullanım alanlarımız küçültülmüş gruplar halinde kullanılmak üzere

düzenlenmiştir.

• Sınıflarımız ve oyun odalarımızda mesafeli oyun düzenleri hazırlanmıştır.

• Okul girişlerine ve içerisine belli noktalarda el dezenfektanları yerleştirilmiştir.

Düzenli kontrolleri yapılarak sürekli dolu olmaları sağlanmaktadır.

• Sprey dezenfektanlarla tüm kapı kolları, tuvaletler, sık dokunulan ortak

alanların saat başı dezenfeksiyonu yapılmaktadır.

• Gün sonunda tüm yüzeylerin, masa üstlerinin, kitaplıklar ve oyun alanlarının

ve oyuncakların temizlik ve dezenfeksiyonları yapılmaktadır. Okullarımızın aldığı

hijyen önlemlerinin yanında ebeveynlar tarafından öğrencilerimiz için alınması

gereken hijyen önlemleri şu şekildedir;

 -    Her gün yıkanmış temiz kıyafetler ile okula gelinmesi,

 -    Okul çantasında en az 2 adet yedek maske bulundurulması,

 -    Kişisel eşya, oyuncak, kitap vb hiç bir materyalin okula getirilmemesi, 



Anaokulu genelinde bulaşıcı bir hastalığa rastlanıldığı durumlarda, okul                                                                              

doktorunun önerileri doğrultusunda uygun önlemler alınır. Tüm bunların yanı sıra; 

çocuğunuzun yakalandığı tüm çocuk hastalıkları ve/veya bulaşıcı hastalıkları 

öğretmenine ve/ veya okul idaresine bildirilmesini rica ederiz. 

SAĞLIK KURALLARI
Hasta çocuklar okula gönderildiğinde hastalığı başkalarına

bulaştırma riski oluşturmanın yanı sıra, hastalıklarının uzaması

ya da yeni enfeksiyonlar kapma riskine karşı savunmasız kalır.

Öğrencilerimiz okula sağlıklı olma durumlarında devam

etmektedirler. Ateşli, hasta öğrencilerimizin takibinin ve

iyileşme sürecinin daha sağlıklı geçmesi ve eğitimlerine

devam eden diğer öğrencilerin etkilenmemesi açısından

evde istirahat ettirilmesi zorunludur. Öğrencimizin okulda

ateşlenmesi durumunda; gerekli izolasyon önlemleri

uygulanarak veliye bilgi verilecek ve en kısa sürede

öğrencimiz velisine teslim edilecektir.

Aile içerisinde ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı

gibi COVID-19 belirtileri olan ya da COVID-19 tanısı alan,

temaslısı olan kişi bulunması durumunda okula ivedilikle

bilgi verilmesi ve öğrencilerin okula gönderilmemesi

gerekmektedir.

Öğrencide bulaşıcı bir hastalık ortaya çıkması halinde en kısa 

sürede okul yetkilisi bilgilendirilmelidir. Erken bilgilendirme,  

gerekli önlemlerin zamanında alınmasını sağlayacaktır. 



Anaokulu genelinde bulaşıcı bir hastalığa rastlanıldığı durumlarda, okul                                                                              

doktorunun önerileri doğrultusunda uygun önlemler alınır. Tüm bunların yanı sıra; 

çocuğunuzun yakalandığı tüm çocuk hastalıkları ve/veya bulaşıcı hastalıkları 

öğretmenine ve/ veya okul idaresine bildirilmesini rica ederiz. 

OKULA GELİRKEN
Okulumuz sabah 07.30’da görevli personel ve/veya nöbetçi öğretmen tarafından

açılır. Eğitim-öğretim 09.00 ile 16.30 arasındadır. 16.30’dan sonra eğitim ve serbest

oyun zamanı 18.00’e kadar devam etmektedir. Özel durumlarda öğrencilerimiz

nöbetçi öğretmen eşliğinde okulda kalabilirler.

Belirtilen saatlerde okula gelmek, güne beraber başlamak, günü programlamak,

plan yapma aşamasında bulunmak, karar almak, alınan kararlara uymak,

sebep-sonuç ilişkisini öğrenmek ve hayata geçirebilmek açısından okula geliş-gidiş

saatlerinin prensipli olması önemlidir. (Belirtilen saatlere uyulması konusunda

özeninizi rica ederiz.)

• Okul çantasında düzenli olarak 1 takım yedek giysi, çorap, en az 1 takım iç
çamaşırı bulunması,

• Serbest kıyafet uygulanan okulumuzda, öğrencilerimizin etkinliklere

katılımını engellememesi açısından pamuklu, spor ve rahat giysiler seçilmesi

(eşofman, şort, tayt vb. düğmesiz kolay giyilip çıkarılabilen),

•  Kız öğrencilerimizin saçlarının toplu olarak okula gönderilmesi,

• Öğrencilerimizin okulda küpe, kolye, bilezik, yüzük gibi takı eşyalarını

takmamalarına dikkat edilmesi,

• Mont ve kıyafetlerin iç etiketlerine

çıkmayan kalem ile isminin yazılması

önemle rica olunur.



VELİ-ÖĞRETMEN İLETİŞİMİ
 1. Acil Durumlarda 
Acil durumlarda öncelikli aranacak

kişilerin sırası aşağıda yer almaktadır: 

1) Öğrenci Velisi

2) Ebeveynler 

3) Acil durumlarda ulaşılmak üzere

velinin okula bildirdiği kişiler

Öğrenci ile ilgili olarak acilen

iletilmesi gereken veya acil olarak

okuldan alınması gereken bir bilgi olduğunda lütfen öncelikle anaokulumuzun

yetkilisine ulaşmaya çalışınız. Yetkilimiz, iletmek istediğiniz notu ilgili kişiye ulaştıracak

ve ilgili kişinin size geri dönmesini sağlayacaktır. Eğitim saatleri içinde, acil durumlar

ve randevular dışında sınıf öğretmenleri ile görüşme talep etmemenizi rica ederiz.

Öğretmenlerimizin geçici de olsa görev yerinden ayrılmaları, o sırada sorumlulukları

altında olan çocuklara dikkatlerini yeterince verememeleri gibi sakıncalı bir 

duruma yol açacaktır.

 2. Bireysel Görüşmeler 
Çocuğunuzun okuldaki durumu, beslenme düzeni, sosyal ilişkileri hakkında 

öğrenmek veya iletmek istediğiniz bilgiler olabilir. COVID-19 Tedbirleri kapsamında

yüz yüze görüşmeler sınırlandırılmış olup okulumuz yetkilisi, sınıf öğretmeni veya reh-

berlik servisimiz ile yüz yüze görüşme talep ettiğiniz durumlarda okulumuzu arayarak 

önceden randevu almanız gerekmektedir. Sınıf öğretmenleri ile telefonda 

görüşebilir, sizi araması için okula not bırakabilirsiniz. Öğretmenimiz müsait olduğu 

en kısa zamanda size geri dönecektir.

Her dönem sonunda öğrencilerimiz aracılığı ile gönderilen “Bireysel Gözlem 

Dosyası”, çocuklarımızın kazanımlarını görebilmeniz açısından büyük rol oynar.

Okullarımızda, birinci dönemin sonlarına doğru düzenlenen “Aile Bilgilendirme

Toplantısı” ile ilgili detaylı bilgi okul tarafından sizlere daha öncesinde 

duyurulacaktır.



3. Ev-Okul İletişimi
Okulumuzda veliye yönelik olan duyurular ve haberler telefonlarınıza

mesaj olarak iletilmektedir. Bu yüzden velilerimizin, düzenli olarak mesajlarını

kontrol etmelerini rica ederiz. Okuldan imzalanması ve/veya doldurulması

gereken bir belge yollandığında velilerimizin gereken işlemi en kısa zamanda

gerçekleştirip belgeyi okula ulaştırmalarını işleyişin sağlıklı yürütülebilmesi

açısından çok önemlidir.

4. Aylık Bülten ve Yemek Listesi
Her ayın ilk günü telefonlarınıza gönderilen “Aylık

“Eğitim Bülteni” ve “Yemek Listesi”; okullarımızdaki        

eğitim-öğretim süreci hakkında bilgi sahibi olmanız

açısından oldukça önemlidir. Aylık bültenlerimizde

gördüğünüz         aile ikonu, siz değerli ailelerimizin

işbirliğine ihtiyacımız olduğu konuları temsil etmektedir.

Program veya yemek listelerimizi basılı almak isterseniz, okulu bilgilendiriniz.

5. Öğrenci Devamsızlığı / veya Eğitime Ara Verilmesi;
Okulumuzda eğitim öğretim süremiz 10 aydır. (Eylül-30 Haziran) Yaz döneminde 

devam etmek isteyen öğrencilerimiz için Temmuz-Ağustos aylarında Sahilevleri 

ve Karşıyaka TAKEV Okulları kampüslerinde yaz okulumuz bulunmaktadır. 

Devam etmek isteyen öğrencilerimizin velilerinin bu konuda okulu bilgilendirmel-

eri işleyiş açısından önem taşımaktadır. Eğitim dönemi boyunca
(eylül-haziran)öğrencilerimizin çeşitli nedenlerle (hastalık, seyahat, dinlenme vb.) okula 

gelmediği aylar yarım aylık ücret ödenir.

Temmuz ve ağustos aylarında

devam etmeyen öğrencilerimiz

için ücret ödenmez.

Öğrencimizin devamsızlık

durumunda okulun

bilgilendirilmesi gerekmektedir.



Pandemi nedeniyle M.E.B tarafından eğitime ara verilmesi halinde okul ücretinin %40’ı ödenecek 

olup, eğitime evden online olarak devam edilecektir. Bu durumda öğrencilerimiz için okul 

tarafından hazırlanan eğitim kitleri öğretmeniniz tarafından sizlere ulaştırılır ve online eğitim 

esnasında çocuklarımızın ihtiyacı olacak malzemeleri temin etme sıkıntısı yaşanmamış olur. 

Böyle bir durumla karşılaşmamak elbette en büyük dileğimizdir. 

REHBERLİK
Anaokulunda rehber öğretmen çocuklara, öğretmenlere ve ailelere danışmanlık 

eder. Sınıflarda bizzat bulunarak her çocuk hakkında gözlemler yapmaktadır. Reh-

berlik programımızın temel amacı, veli ve öğretmenlerle yakın işbirliği sağlayarak 

öğrencilerimizin olumlu öğrenme deneyimleri yaşamalarına yardımcı olmaktır. 

Çocuklarımızın mutluluğunun interaktif bir okul-aile işbirliğiyle sağlanacağına 

inanıyoruz. Bu nedenle anne babalar duygu, görüş ve izlenimlerini paylaşmak üzere 

Rehberlik Birimini her zaman arayabilir ve önceden aldıkları randevu saatinde 

ziyaret edebilirler.

Pandemi sebebiyle toplum olarak sıkıntılı ve stres içerisinde geçen dönemin 

ardından normalleşme sürecinde Rehberlik Birimi tarafından destek programı 

hazırlanmış olup yıl boyunca öğrencilerimizle ve ihtiyaç durumunda velilerimizle 

çeşitli çalışmalar yapılacaktır.

Doğumgünü kutlaması: Talep doğrultusunda öğrencilerimizin ailesi ve arkadaşları

ile kutladığımız doğumgünleri 2020-2021 Eğitim döneminde COVID-19 Tedbirleri

kapsamında dışarıdan ziyaretçi ve ikram kabul edilemeyecek şekilde, sınıf

arkadaşları ve öğretmenleri ile kutlanabilecektir.

Özel Günler..iile ilgili etkinlikler COVID-19 Tedbirleri kapsamında değerlendirilecek

olup bu konuda ilerleyen tarihlerde bilgi verilecektir.






