
SAN FELİCE SUL PANARO ENSTİTŪSŪNŪN                                                                         

ORTAK SORUMLULUK ANLAYIŞIYLA  EĞITIM SOZLESMESI 

 

Beklentimiz. oncelikli ihtiyacimizin, Egitim kurumunun ozel baglaminda , egitimci ve personelin 

ozerkligini dikkate alarak  SARS -COV-2 hastaliginin bulasma ve tasima riskini en aza indirme 

ve onlemeye yonelik tedbirler almak.  

 

Beklentimiz,  Egitimde eşitlik ilkesine bagli kalarak, ogrencilerin ozel egitim ihtiyaclarina gore 

egitim ve ogretim hakkini garanti altina almaktir. 

 

Beklentimiz, Egitim ve ogretim kalitesini dusurmeden derslere katilimin yuksek olmasi icin 

mevcut kaynaklar kullanilarak, siniflar ihtiyaclara uygun hale getirilmesi ve duzenlenmesi.  

 

Kabul etmeliyiz ki egitim ve ogretimin surekliligi icin ogrenci, okul ve velilerin işbirligi yanisira, 

tum toplumun bu surece katilimini saglamak. 

 

Kabul etmeliyiz ki okul, sadece mufredatta belirtilenleri ogrenme yeri degildir. Ayni zamanda 

insan kaynaklarini gelistirmeye bagli organize bir topluluktur. yasalarin uygun buldugu sekilde 

arastirma yapan, degisik fikirlerin acikca soylenip tartisildigi, elindeki malzemeyi en iyi sekilde 

kullanmasini bilen, karar verme ve yonetme kabiliyetine sahip özgur bireylerin yetistigi bir 

yasam alanidir. 

        

Okul Ve Aile Asagidaki Ortak Sorumluluk Alasmasini Imzalar.                        

Okul Yonetimini Gorevleri: 

 

Tum ogrencilerin kimliklerine ve culturune saygi duyan, her turlu fikre acik kaliteli, netelikli 

meslekler icin egitim saglamak. 

 

Bireylerin gelismesine elverisli bir ortam saglamak, Egitim eve ogretimi huzurlu ve guvenli bir 

ortanda hizmet garantisi sunmak. Her bir ogrencinin egitim surecini anlama, ritim ve 

zamanlarina saygi duyarak desteklemek. 

 

Somut girisimler sunarak tesvik etmek desteklemek. 

 

Mezun olmasi icin mucadele etmek, eksiklik ve dezavantaj durumlarinin iyilesmesi ve egitimde 

basarili olmasi icin ogrencilere somut girisimler onererek yaridimci olmak. 

 

Farkliliklari ortadan kaldirarak Ögrencilerin tam uyum saglamasina yardim etmek, Yabanci 

ogrencilerin uyumu icin onlara, girisim ve etkinliklere katilmalarini tesvik etmek. saglik ve 

huzurlarini kurunmasina yonelik yardim ve tesvik yollarini etkinlestirir. 

 

Egitim ve ogretimleri hakkinda aileler ile uygun bir sekilde isbirligi ve diyalog kurup toplanti ve 

girisimlerde bulunma.  

 

Egitim ve ogretimde disiplinlerinin gelismesi ile ilgili olarak aile surekli bir iletisim icinde olmak. 

Zorbalik ve Siber Zorbaliga karsi mucadele icin bilgi edinmek ve bununla ilgili faaliyetler 

duzenlemek. 



 

Dijital araclarin ve Yeni teknolojilerin bilincli ve sorumlu bir sekilde kullanimini tesvik etmek.  

 

Zorbalik ve Siber Zorbaligin disavurumlarini ve belirtilerini tanima, kisisel ve ya sosyal 

sorunlarini dikkatlice gozlemleyip izlemek. 

 

Ailelerin Gorevleri: 

 

Egitim ve ogretimde tercihlere uygun olarak, ogretmenlerle olumlu bir diyalog ve karsilikli 

isbirligi ortami olustumak. 

 

Okulun onerdigi uc yillik egitim ve ogretim planina ve enstitunun duzenlemelerine bakarak 

kurallarini tanimak. 

 

Enstitu ile her zaman iletisimde olmak, ogrencinin performansi hakkinda bilgi edinmek, egitim 

ve ogretim sureclerini duzenli izlemek, ogretmenlerle gorusmeler yaparak, ders, not ve 

devamsizliklarini, Elektronik Yoklama merkezinden takip etmek. 

 

Cocugunuzun surekli derslere katildigindan emin olmak, okulun ders calisma sartlarini yerine 

getirmek ve okul ortamina saygi duyulmasini saglamak. 

 

Elektronik Yoklama Merkezini duzenli kontrol etmek, notlari, odev defteri ve bilgilendirme 

mesajlarini takip ve imzalamak.  

 

Ogrencinin devamsizlik mazeretlerini bildirmek ( son karar verilmeden) 

 

okul tarafindan talep edilen toplanti ve ya gorusmelere hazirlanmak , ogrencinin egitimi icin 

diyalog ve isbirli icinde hareket etmek. 

 

Zorbaligi ve Siber Zorbaligi etkili bir bicimde onleme ve mucadele etmek icin, dijital ve 

teknolojik araclarin dogru kullaniminda ozerkligi ve sorumluluk duygusunu gelistirmeyi 

amaclayan okulun girisim ve faaliyetlerine destek verip tesvik etmek. 

 

Yukarda belirtilen Okul Idaresi ile imzalanacak Egitim Anlasmasini cocugunuza anlatip, gorus 

ve fikirlerini almak ve gerekirse tartismaya acmak. 

 

Öğrencinin Gorevleri: 

 

Derslere mumkun mertebe katilamak, derslere calismak ve verilen odevi zamaninda 

tamamlamak. 

 

Derslere buyuk bir dikkatle katilim saglamak 

 

Tum okul hayatinda, davranislarinda saygin olmak ve baskalarinin hak ve hukukuna saygi 

duymak. 

 

Okuldaki yonetici, ogretmen ve calisanlarina saygi gosterip, emeklerine deger vermek. 

 



Okulun hizmete sundugu arac ve gerecleri dikkatli bir sekilde kullanip zarar vermemek. 

 

Enstitunun belirledigi kurallara uyup saygi gortermek. 

 

Online ve ya diger iletisim ortamlarinda saygin ve anlasilabilir bil dil kullanmak. 

 

Dijital araclari, Enstitunun belirledigi kurallar cercevesinde kullanmak, sadece Egitim ve 

Ogretimin izin verdigi ve ya ogretmenlerin onayladigi sekilde kullanmak. 

 

Zorbalik ve Siber Zorbaliga şahit ve ya maruz kalmaniz durumunda, hemen oretmen ve 

velilerinize bilgi vermek. 

 

 

SARS-COV-2 BULASICI HASTALIGININ COVID-19 CORONA VIRUS 

BULASMASINA KARSI ONLEME TEDBIRLERI 

 

Enstitu ve Okul Idaresinin Gorevleri 

 

Saglik Bakanliginca gorevlendirilen. Bilim ve Arastirma komitesinin onerilerine harfiyen uymak 

ve baska herhangi bir otoriteyi esas almamak. bildirilen oneri ve mevzuatlari uygun bir sekilde 

yerine getirip Sars- cov-2 bulasici hastaligina yakalanma riskini en aza indirmek. 

 

Sars-cov-2 bulasici hastaligi riskini en aza indirmek icin, Okul yonetiminin organize ettigi kendi 

personelini egitim amacli yapilan bilgilendirme, uyrilar ve yeni kurallara uygulamak. 

 

Olagan ūstû saglik durumlarindan dolayi yuz yuze egitim olanagi olayan durumlarda, uzaktan 

egitim girisiminde bulunmak. 

 

Uzaktan egitim icin, okul yonetimi personel ve egitimcilerine dijital ve teknolojik becerilerini 

gelistirme ve guncellemesi icin egitim vererek, yeni teknolojilerin etkili kullanimini 

pekistirmesini ustlenmek, ozellikle olagan ûstû durumlarda ogrencilerine, daha iyi bir sekilde 

ulasilmasini saglamak. 

 

ogrencilerin dijital alfabeyi daha iyi bir sekilde kullanmalarina yardimci ve daha bilincli bir 

sekilde kullanmalari icin gorev ustlenmek.                            

 

Idari islemlerde seffaflik saglamak, bilgi islem araclarinin kullaniminda, kisisel bilgilerin 

gizliligini garanti altina alip, seffaf ve hizli iletisim saglamak. 

   

Anaokulu ve benzeri yasittaki cocuklarla iletisime izin vermemek. 

 

 

                                                                                                                                                    

Ailelerin Gorevleri: 

                                                                                                                                                       

Sars-cov-2 hastaliginin bulasmasi ve tasinmasina onlem olarak, uzaktan dijital egitimde, okul 

yonetiminin verdigi mufredata uymak ve okulun yeni kurallarini bilgilenmek. 



 

Tum okulun sagligi ve guvenligi icin okul yonetiminin bilgi ve birikimini paylasip uymak ve 

isbirligi icinde olmak. 

 

cocugun saglik durumunu her gun kontrol etmek ve diger aile fertlerinin durumunu 

gozlemlemek.  Covid-19 a bagli semptomlarda ( atsi 37,5 derece ve ya daha fazla, titreme,kuru 

oksuruk, yorgunluk, bitkinlik, kas agrilari, ishal, istahsizlik, tat duymamak, nefes alip vermede 

zorlanmak) cocugunuzu evde tutun ve hemen aile doktorunuzu bilgilendirin, aile doktorunun 

tavsiye ve onerilerini uygulayin. 

 

Cocugunuzun atesini olctugunuz termometrenin her hangi baska birisine temasi olmadigindan 

emin olun ve baska semptomlari gozleyin ( yukarda belirtilenlerin haricinde) 

  

Cocugunuz Sars-cov-2 bulasmissa  hemen okul yonetimiyle ve bagli bulundugunuz saglik 

kurumuyla iletisime gecip son donemlerde yakin temesta bulunan kisilerin tespiti icin isbirligi 

yapmalisiniz, zira temas edilen kisilerde hastalik kapma riski vardir. 

 

Cocugunuzda Covid-19 belirtileri okulda bas gosterirse, bulasma ve tasimaya karsi onlem 

olarak, Enstitunun belirledigi Sars-cov-2 kurallari geregi hemen okuldan almalisiniz. 

 

Virusun yayilmasini onlemek ve bununla mucadele etmek icin, cocugunuza her alanda alinan 

onlemlere yonelik dogru davranisi tesvik etmek icin sorumluluk duygusunu kisisel ozerkligini 

gelistirmesinde katkida bulunun. ozellikle okul giris ve cikislarda, egitim aninda ve ya uzaktan 

dijital egitimde gerekli bilgiyi ve kurallari ogretin. 

 

Covid-19 hastaliginin bulasmasini ve cogalmasini onlemek icin, ozellikle okulda ve okul 

bahcesinde ortak yasam alanlarinda diger ogrencilerle temas etmede, hijyen ve temizlik 

kurallarina uymasini ogretin. 

 

Cocugunuz, yasi kucukse ogleden sonra, okuldaki istirihati icin nevresimlerin ve ortulerin 

yikanip dezenfekte edilmesi, sterilize bir sekilde cocugunuzun okula girmesini saglayin. 

 

Beslenme cantasi ve diger esyalarin yikanip sterilize edilmesi onu takip eden gunde 

ogretmene teslim edilmesi ve ya bildirilmesi. 

 

Okul disinda ve ya bos zamanlarda, cocugunuzun davranislarini takip edip, temesta 

bulundugu kisileiri ve ya bulundugu yerleri tespit edin. 

 

Bilinmesi gerekiyor ki her ne kadar bulasma riskini sifira indirmek icin yapilan ve alinan 

karalara ragmen  yavaslamasi, onerilen protokollerin, guvenlik onlemlerinin onem ve titizlikle 

uyulmasi gerekmektedir, kontrollu bir sekilde bu ozel kurallari ve tedbirlere uyarak en aza 

indirilebilir. 

 

Ogrencinin Gorevleri:  

 

Sars-cov-2 hastaliginin bulasma ve tasimasini onlemek icin, Enstitunun belirledigi kurallara 

uyarak ve arkadaslarinizla ortak alanlarda saygi cercevesinde temasi en aza indirmek ve bunu 



bir gorev bilinci ile sahiplenmek. 

 

Saglik durumunuzu her zaman termometre ile  gozlemleyin, Covid-19 blirtileri (37,5 derce ates 

ve ya daha yuksek,titreme, kuru oksuruk, yorgunluk, bitkinlik, kas agrilari, ishal, istahsizlik, tat 

almamak, nefes alip vermede zorlanmak) olursa, guvenlik protokolleri devreye sokup, 

kendinizi kitleden uzaklastirin. 

 

Enstitunun belirledigi kurallara uyarak okul arkadaslarinin ogrenme hakkina saygi duyarak,  

sinifta egitimde  ve ya dijital platformda uzaktan egitimde, ogretmen ve okul gorevlileriyle 

isbirligini bir gorev ve sorumluluk alarak yardimci olmak.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ogrenci velisi/ebeveyn, asgida anlasmada imzasi bulunan, mevcut mevzuatin 

gerektirdigi sekilde, okuyup anlamistir. 

 

a)     Resit olmayan cocuga yasadisi davranisi onlemek icin ebeveynin yeterli egitim 

vermis olmasinda dolayi ( anayasanin 30. maddesine gore medeni kanunun 147, 

155, 317 )   Yasada goruldugu uzere  Egitim gorevi oncelikle aileye aittir. 

 

b)     Ogrencilerin disiplin suclari, istisnai ve ciddi durumlarda disiplin cezalarina 

neden olabilir;  

 

c)     Kamu malina zarar verildigi knitlanmissa, verilen hasar toplu olarak tanzim 

edilip, bireysel suclar af kapsaminda degildir; 

 

d)      Enstitu yonetmeligi, disiplin suclar ve isnat olmus cezalain odenme 

yontemlerini belirler;  

  

            

  San Felice Sul Panaro, 01/09/2020 

 

                                                                                     Okul yonetimi mudur 

                                                                                        Maria Paola Maini   

                      Bu belge 82/2005 karanamesine gore dijital olarak imzalanmistir 

                                                  kagit belgenin ve islak imzanin yerini alir. 

    

*** bu imza tum lisans programi donemi icin gecerlidir. 

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Asagida imzasi bulunan __________________________ 

velisi_________________________    

sinif________  okul_______________________________ 

Ortak sorumluluk sozlesmesini aldigimi beyan ederim 

 

Tarih___________                                      Imza_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

         

                                                                                                                                                                                                                                                                               


