
Değerli Velimiz, Sevgili Öğrencimiz,

6 Eylül 2021 Pazartesi günü öğrencilerimiz ile tekrar bir araya gelecek
olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Okulun açılış programı aşağıdadır:

08.20 Tören Alanına Geçiş

08.40-09.10 Açılış Töreni

09.20-09.50 Sınıf Rehberlik Saati

* Devamında günlük ders programı uygulanacaktır.

Günlük zaman çizelgesi EK1’dedir.

2021-2022 Eğitim Öğretim yılının sağlık, mutluluk ve başarıyla geçmesini dileyerek
sizleri yeni eğitim-öğretim yılımızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

MEB takvimi ile paralel şekilde ilerleyecek akademik takvimimiz EK2’dedir.



Okul Servis Hizmetleri

2021-2022 Eğitim Öğretim yılında da okulumuzun servis hizmetleri
ME-KA Tur firması tarafından yürütülecektir.  Öğrencilerimizin
servislere binmeden önce ateş ölçümü ve HES kodu kontrolü hostesler
tarafından yapılacaktır. Servisle ilgili sorularınız için servis yetkilisine
0(212) 2233133 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Öğrencilerin Okula Geliş ve Okuldan Dönüşleri

Okula geliş ve okuldan dönüş saatlerinde okul bahçe kapıları açık
olacaktır. Güvenlik görevlileri, kendi imkanları ile okula gelen
öğrencilerin ve öğretmenlerin ateş ölçüm kontrolünü yaparak okula
alacaktır.

*Pandemi önlemleri gereğince veliler, okul bahçesine alınmayacaktır.

Yaya Kartı Uygulaması

Velisi olmadan kendi imkanı ile okula gelecek olan öğrencilerimiz için
velilerimiz, ekteki formu doldurup öğrenci işlerine teslim etmelidir.
EK3’teki form doğrultusunda öğrencilerimize giriş çıkış kartı idare
tarafından düzenlenecektir.

Yaya kartını almak için EK3’teki formu doldurmanızı rica ederiz.



Öğretmen Veli Görüşmeleri

Öğretmen-veli görüşmeleri bireysel yapılacak olup sağlık ve güvenlik
tedbirleri kapsamında birinci dönem online olarak
gerçekleştirilecektir.

Ders Programı

2021-2022 Eğitim Öğretim yılında günlük ders program akışına dair
detaylar aşağıdadır:

● Her seviye için sekiz ders saati ve bir yemek arası
bulunmaktadır.

● Sağlık tedbirleri kapsamında okulumuzda düzenlenen
programlara göre tüm öğrencilerimiz, belirli aralıklarla yemek
yiyecektir.

- 5 ve 6. sınıflar saat 12.30

- 7, 8 ve  lise hazırlık sınıfları saat 12.45

- 9,10,11 ve 12. sınıflar 13.00’te yemekhaneyi kullanacaklardır.

Sağlık Önlemleri

● Tüm öğretmen ve çalışanlarımızın aşılanma süreci
tamamlanmıştır.

● Kampüs içinde sürekli maske kullanılacaktır. Sadece yeme-içme
sırasında çıkarılmasına izin verilecek, bu sürelerin mümkün
olduğunca kısa tutulması sağlanacaktır.



● Servis araçlarında maske kullanımı zorunludur.

● Maskelerin ıslanması, kopması, bozulması durumunda
değiştirilmesi gerekmektedir.

● Sınıf pencere ve kapıları sürekli açık tutulacaktır.

● Sınıf içi oturma düzeni öğrenci ve öğretmenlerimizin sağlığını
koruyacak şekilde düzenlenmiştir.

● Kampüs içinde sosyal mesafe kuralları uygulanacaktır.

● HES kodları günlük olarak kontrol edilecektir.

● Covid semptomları gösteren öğrencilerin okula kesinlikle
gönderilmemesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.

● Kampüs genelinde dezenfektan istasyonları bulunmaktadır.

● Öğrencilerimiz, şahsi eşyalarının temizliğinden ve hijyeninden
sorumludur. Şahsi eşyalarının paylaşılmaması gerekmektedir.



Okul Kıyafetleri

Okulun tüm birimlerindeki öğrenciler CENT KOLEJİ yönetimi
tarafından belirlenen öğrenci kıyafetlerini giyecektir. Okul
kıyafetlerinin satışı CENT KOLEJİ idari binasında yapılmaktadır.
4 Eylül Cumartesi ve 5 Eylül Pazar günü 11.00-15.00 saatleri arası
kıyafet satışı yapılacaktır.

*Pandemi önlemleri kapsamında ortaokul öğrencilerimiz ders
programlarında Beden Eğitimi dersi bulunduğu gün CENT KOLEJİ spor
kıyafetlerini giyerek okula gelebilecektir.

*Öğrencilerimiz saç, sakal, saç boyası, tırnak uzunluğu, oje, takı vb.
konularda CENT öğrencisine yakışır bir şekilde okula gelmelidir.
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EK3

…./…./2021

CENT KOLEJİ  MÜDÜRLÜĞÜNE

Okulunuz ………………… numaralı …………….. sınıfı öğrencisi

……………………….………….  için ‘Yaya Kartı’ talep ediyorum.

Gereğinin yapılmasını arz ederim.

Veli Adı Soyadı

İmza


