T.C.
ŞENPAZAR KAYMAKAMLIĞI
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı
KARAR TARİHİ : 26.02.2021
KARAR NO
: 2021 / 10
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 26.02.2021 Perşembe günü 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha
Kanunu’nun 24. maddeleri uyarınca Kaymakam Melih AYDOĞAN başkanlığında Kaymakamlık
Toplantı Salonunda toplanmış ve aşağıdaki konuyu görüşerek karara bağlamıştır.
GÜNDEM:
İlçemizde faaliyet gösteren resmi ana sınıfı, ilkokul, ortaokul, imam hatip ortaokulu ve
ortaöğretim kurumunun (Çok Programlı Anadolu Lisesi )Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında
01.03.2021 tarihi itibarıyla yüz yüze eğitime başlaması hususunu görüşmek.
KARARLAR:
Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme,
sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma
amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın
talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Covid-19 salgın sürecinin devam eden seyri ülkemizdeki
eğitim öğretim faaliyetlerinin yüz yüze ve uzaktan eğitim yoluyla yürütülmesini zorunlu kılmıştır.
Buna göre:
a)Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 25.12.2020 tarihli ve E- 45512797-10.07.0118443982 sayılı yazısında 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin 15 Şubat 2021
Pazartesi günü başlayacağı,
b)Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 19.02.2021 tarihli ve E-59917357101.99-20937598 sayılı yazısında; 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi, 15 Şubat
2021 Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitimle başlayacağı, 1 Mart 2021 itibariyle tüm sınıf
seviyelerinde yüz yüze eğitimlerin başlayacağı belirtilmiş;
Ancak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan karar gereği okullarda yüz yüze
eğitime kademeli olarak geçilmesi kararı alınmıştır.
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 32/Ç maddesi ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha
Kanunu’nun 27 ve 72. maddeleri kapsamında;
Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Okullar:
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 05.02.2021 tarihli ve E43769797-10.07.01-20218459 sayılı “Yüz Yüze Eğitim Uygulamaları” konulu yazıları gereği, 15
Şubat 2021 tarihi itibariyle köy ve seyrek nüfuslu yerleşim alanlarındaki resmi/özel anaokulu,
ilkokul-ortaokul ve imam hatip ortaokullarının tüm sınıf seviyeleri ile bu okulların bünyesindeki
ana sınıflarında İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile işbirliği içinde
alacakları kararlar doğrultusunda Covid-19 tedbirlerine uygun olarak haftada 5(beş)gün yüz yüze
eğitim uygulaması yapılmasına karar verilmiştir.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüklerine Bağlı Okullar:

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 19.02.2021 tarihli ve E-59917357-101.9920937598 sayılı“ İkinci Dönem Yüz Yüze Eğitim Uygulamaları” konulu yazıları gereği,2020-2021
eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi, 15 Şubat 2021 Pazartesi gününden itibaren uzaktan
eğitimle, 1 Mart 2021 tarihi itibariyle tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitimlerin başlayacağı kararı
verilmiştir.
Bu kapsamda;
İlçemizdeki okulların durumları değerlendirildiğinde vaka sayısının azlığı, okullarımızın
salgına ve olası vakalara karşı hazırlıklı olduğu, öğrenci taşıma uygulamasının planlandığı, ilçemiz
nüfusunun seyrek oluşu, öğrenci sayılarının azlığı, dersliklerin durumu dikkate alınarak;
01.03.2021 Pazartesi günü itibarıyla:
1. Şenpazar İlkokulu 1 ve 4. Sınıflarda hafta içi her gün, 2 ve 3. Sınıflarda, sınıflar 2 grup oluşturularak
haftada ikişer gün ( 1. grup Pazartesi-Salı, 2. grup Çarşamba-Perşembe), Özel Eğitim Sınıfında hafta
içi her gün olacak şekilde yüz yüze eğitime başlanmasına,
2. Şenpazar Ortaokulu’nda 5, 6 ve 7. Sınıflarda uzaktan eğitime devam edilmesine, 8. sınıfların 2 grup
halinde hafta içi her gün, Yarı zamanlı Özel Eğitim Sınıfında Pazartesi, Salı ve Çarşamba olacak
şekilde yüz yüze eğitime başlanmasına,
3. Şenpazar İmam Hatip Ortaokulu’nda 5,6,7 ve 8. Sınıflarda hafta içi her gün olacak şekilde yüz yüze
eğitime başlanmasına,
4. Şenpazar Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde 9. sınıflarda Çarşamba, Perşembe (9. meslek sınıfı
ayrıca Cuma günü); 10. ve 11. sınıflarda Pazartesi, Salı (10. meslek sınıfı ayrıca Çarşamba günü);
12. Sınıflarda hafta içi her gün, Anasınıfı ve Özel Eğitim Sınıfı’nda hafta içi her gün olacak şekilde
yüz yüze eğitime başlanmasına,
5. Edeler İlkokulu’nda (Birl. Snf.) hafta içi her gün yüz yüze eğitime devam edilmesine,
Karar verilmiştir. İş bu kararın ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince
görevi bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından uygulamanın takip edilmesine oy birliği ile karar
verildi.

