OKULA GİRİŞ ÇIKIŞ DÜZENİMİZ HAKKINDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİMİZ
Sayın Veli,
2016-2017 Eğitim Öğretim Yılında okulumuzun daha güvenli olabilmesi için bazı
uygulamalarımızda değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikleri sizlerle paylaşmak istiyoruz.
1)

Çocuklarınızı sabah okula getirirken ve okul çıkışında alırken binanın ana giriş kapısına kadar eşlik
edebilirsiniz. Ortaokulun giriş kapısından (E Blok girişi) sınıfa gidene kadar öğrencimizin yanında birinin
eşlik etmesine izin verilmeyecektir.

2)

Her sabah ortaokul, ilkokul ve okul öncesi kapıları 8.30’a kadar açık olacak ve bu saatten sonra sadece
Güvenlik Görevlimiz Sn. Orhan Sal’ın bulunduğu ilkokul ana giriş kapısı açık olacaktır.

3)

Okul tarafından hazırlanmasını istediğiniz belgeler olursa (öğrenci belgesi gibi) bir gün önceden bölüm
sekreterliklerine elektronik posta göndermeniz yeterli olacaktır. Hazırlanmasını beklediğiniz belgeyi bir
gün sonra ilkokul ana giriş kapısındaki (Güvenlik Görevlimiz Sn. Orhan Sal’ın bulunduğu kapı) evrak
kutusundan alabilirsiniz.

4)

Gün içinde izin almanız gereken durumlarda ortaokul sekreterliğini önceden bilgilendirmeniz veya
öğrencinin ortaokul sekreterliğine gelerek izin kağıdı alması gerekmektedir. İzinli olarak okuldan ayrılış
zamanı teneffüs ya da öğle arasıdır. Ders sırasında ders akışını bozmamak için çıkış yapılmayacaktır.
Çocuğunuzu okuldan almak için geldiğinizde Güvenlik Görevlimiz Sn. Orhan Sal’ın bulunduğu ilkokul ana
giriş kapısında bekleyebilirsiniz. Öğrencimiz buraya gelecektir.

5)

Rapor, ya da doldurmanızı beklediğimiz belgeleri öğrencimiz kanalıyla ortaokul sekreterliğine
iletebilirsiniz.

6)

Tüm bireysel veli görüşmeleri 3 Ekim tarihinden sonra okul giriş katındaki veli görüşme odasında
yapılacaktır.

7)

Velilerle çok amaçlı salon ya da başka bir alanda yapılacak olan etkinliklerde katılımcı listesi güvenlik
görevlilerimize iletilecek ve geçiş kontrolü yapıldıktan sonra okula giriş yapılabilecektir.

8)

Hafta içi akşam ve hafta sonu kurslarına katılan öğrencilerin çalışma sürelerinde velilerimiz okul içinde
bekleme yapmayacaktır. Öğrencimizi etkinlik saatinin bitiminde okul bahçesinden alabilirsiniz.

9)

16.10’da tüm öğrencilerimiz okuldan çıkış yapacaktır. Okul bahçesinde velilerimiz ve öğrencilerimiz
bekleme yapmayacaktır.

10)

Kıyafet, kitap ve servis ile ilgili hizmetler için ihtiyaçlarınızı web sayfamızda paylaştığımız
Kıyafet Satış
Sn. Arzu Ünal 0535 349 03 04
Kitap Satış
Sn. Hamza Çakmak 0532 202 96 03
Servis Köker Turizm Sn. Evren Özbayraktar 0535 542 46 43
yoluyla iletebilirsiniz. Sizin okula gelmenize gerek kalmadan sorunları çözebilirsiniz.Eğer mutlaka okula
gelmenizi gerektiren bir durum söz konusu ise Cumartesi günü ilkokul ana giriş kapısını (güvenlik
görevlimiz Sn. Orhan Sal’ın bulunduğu kapı) kullanarak işlemleri yapabilirsiniz. Alışveriş sonrası Sn. Orhan
Sal’a bilgi vererek çıkabilirsiniz.

11)

Okul güvenlik görevlilerimiz okul yönetiminin aldığı kararları uygulamakla yükümlüdürler. Bu nedenle
uyarılarını dikkate almanızı önemle rica ediyoruz.

Okulumuzda güvenlik tedbirleri doğrultusunda planlanan kuralların uygulanması için vereceğiniz
destek ve anlayışınız için teşekkür ediyoruz.
ORTAOKUL YÖNETİMİ

