2020-21 Eğitim Öğretim Yılı Takvimine İlişkin Soru ve Cevaplar
• 24 Ağustos Pazartesi günü başlayan Uzaktan Telafi Eğitimi ne zaman sona
erecek?
Uzaktan Telafi Eğitimi 3 hafta sürecek olup 11 Eylül Cuma günü sona
erecektir.
• Yeni eğitim yılı müfredatına geçiş tarihi nedir?
21 Eylül Pazartesi gününden itibaren yeni eğitim yılı müfredatına geçiş
yapılacaktır.
• 14 Eylül haftası eğitim olacak mı?
Üç haftalık telafi eğitimimiz 11 Eylül’de sona erecek olup 14 Eylül haftası
ders yapılmayacaktır.
• 21 Eylül itibariyle yüz yüze eğitime geçilecek mi?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama yüz yüze eğitimin 21
Eylül’de başlayacağı yönündedir. Bu konuda Bakanlık tarafında aksi
belirtilmedikçe yüz yüze eğitimin 21 Eylül’de başlaması planlanmıştır.
• Yüz yüze eğitime geçildiğinde nasıl bir sınıf ve oturma modeli izlenecektir?
Her sıraya bir öğrenci çapraz oturma düzeninde oturacak ve o sıra
etiketlenerek sadece o öğrencinin kullanımına ayrılacak. Sıra aralıkları da
fiziksel mesafe kuralına göre düzenlenecek.
• Yüz yüze eğitim olmayıp online eğitimde devam edilirse süreç nasıl
ilerleyecek?
Okulumuz hem yüz yüze hem de online eğitim modeline tam anlamıyla
hazır bulunmaktadır. Ders programları ve içerikleri her iki modele uyumlu
olarak oluşturulmuştur.
• Yeni dönem ders kitaplarını ne zaman temin edebiliriz?
Yeni dönem ders kitaplarını 14 Eylül itibariyle okulumuzdan temin
edilebilirsiniz.
• Online eğitim olduğu durumda şehir dışında olan öğrencilere kitapları
ulaştırılacak mı?
Online eğitim modeliyle devam edildiği durumda öğrencimiz şehir
dışındaysa kitapları kargo ile gönderilecektir.

• Online eğitim durumunda günlük kaç ders yapılacak? Ders ve teneffüs
uzunlukları ne olacak?
Online eğitimde günlük 6 ders yapılacak. Dersler 35 dakika ders, 15 dakika
teneffüs şeklinde olacak.
• Online eğitim durumunda yemek ücreti iade edilecek mi?
Özel Okullar Derneği tarafından yapılacak açıklamada belirleneceği şekliyle
yemek ücreti eğitim-öğretim yılı sonunda iade edilecektir.
• Eğitimde KDV İndirimi okul aidatlarının bu oranda iadesi anlamına mı
geliyor?
Resmi Gazete'de yer alan düzenlemeyle hâlihazırda yüzde 8 KDV
oranına tabi eğitim ve öğretim hizmetindeki KDV oranı yüzde 1’e
indirildi. KDV İndirimi eğitim dönemi sonunda ödemelere mahsup
edilecektir.
• Yüz yüze eğitim modeli gerçekleşirse okulun aldığı hijyen ve sağlık
tedbirleri nelerdir?
Bu konuda velilerimizle daha önce paylaştığımız linkte alınan tedbirlerin
detaylarını bulabilirsiniz.
https://bit.ly/BogaziciASKoleji
• Online eğitime veliler de izleyici olarak katılabilir mi?
Online eğitim için tüm öğrencilerimize kendilerine ait okul elektronik posta
adresleri verilmiş olup, öğretmenlerimiz öğrencilerimizin ders katılımını
sadece bu adresler kullanılarak onaylayabilirler. Öğrencilerin ve
öğretmenlerimizin derse konsantrasyonunu sağlayabilmek amacıyla veli
katılımı onaylanmamaktadır.
• Online eğitim sırasında yaşanması olası aksaklık durumunda kiminle
iletişim kurmalıyız?
Online eğitim sırasında yaşanan her türlü aksaklıkla ilgili olarak velilerimizin
sürece müdahil olmayıp okul idaresi ile iletişime geçmesi gerekmektedir.
• Online eğitim kurallarına uymayan öğrenciler için nasıl bir yol
izlenecektir?
Ders sırasında akışı aksatan öğrencimize “Google Meet” rehberlik linki
atılarak dersten rehberlik bölümümüze yönlendirilecektir.

