
Kılavuz 

Ebeveynler ve bakıcıların sonbahar 
döneminde okul öncesi eğitim sağlayıcıları, 
okullar ve kolejler hakkında bilmesi 
gerekenler  
1 Eylül 2020 tarihinde güncellendi 

Bu kılavuz, çocukları aşağıdaki kurumlara devam eden ebeveynler ve bakıcılar içindir: 

• kayıtlı anaokulları ve çocuk bakıcıları1

• ilk ve ortaöğretim okulları2

• ileri eğitim kolejleri3

Bu kılavuzda aşağıdakileri içeren güncellemelerde bulunduk: 

• okul kontenjanları hakkında yeni bilgiler
• anaokuluna, çocuk bakıcılarına, okula ve koleje gidiş geliş ile ilgili bilgiler

güncellendi
• eğitim, sağlık ve bakım (EHC) planları, refah ve çevrimiçi güvenlikle ilgili bilgiler

güncellendi
• değerlendirmeler ve sınavlarla ilgili bilgiler güncellendi
• yüz maskeleri ile ilgili bilgiler güncellendi

Anaokuluna, çocuk bakıcılarına, okula ve koleje geri 
dönüş 
Her sınıftaki tüm çocuklar ve gençler, sonbahar döneminin başından itibaren tam zamanlı 
eğitim için okula ve koleje geri döneceklerdir. 

Anaokullarına ve çocuk bakıcılarına giden çocuklar, 1 Haziran'dan itibaren geri 
dönmüşlerdir. Anaokulları, 20 Temmuz tarihinden itibaren normal büyüklükteki gruplarına 
geri dönmüşlerdir. 

1 Anaokulu ve çocuk bakıcısı veya anaokulları ve çocuk bakıcıları; kayıtlı anaokullarına, 
kayıtlı çocuk bakıcılarına, okul öncesi kurumlarına, oyun gruplarına ve yerel yönetim 
anaokullarına atıfta bulunmaktadır. 
2 İlk ve ortaöğretim okullarına, bağımsız okullar, yerel yönetim okulları, akademiler, özerk 
okullar, anaokulları, ilkokullar ve ortaokullar dahildir. 
3 Kolejler; sixth form kolejlerine, genel ileri eğitim kolejlerine, bağımsız eğitim 
sağlayıcılarına, özel kurumlara, özel toplum eğitim sağlayıcılarına ve özel 16 yaş sonrası 
kurumlarına atıfta bulunur. 



Okullar ve kolejler kapılarını Mart ayında öğrencilerin çoğuna kapattıktan sonra 
koronavirüsün (COVID-19) yaygınlık oranı azalmıştır. NHS Test Et ve İzle sistemi 
yürürlüktedir ve daha güvenli ortamlar oluşturmak için alınması gereken tedbirleri artık daha 
iyi anlıyoruz. 

Bilimsel veriler, koronavirüsün (COVID-19) şiddetli bir şekilde hastalanma konusunda 
çocuklara karşı yetişkinlere kıyasla çok daha düşük risk teşkil ettiğini göstermektedir. 
Çocukların hastalığı yetişkinlerden daha fazla yaydığına dair herhangi bir kanıt 
bulunmamaktadır. Ancak koronavirüs (COVID-19) toplum içerisinde var olmaya devam 
ettikçe halen bazı riskler olacaktır. 

Söz konusu riskleri yönetmek amacıyla yeni dönemde bazı şeyler farklı olacaktır. Riskleri 
azaltmaya yardımcı olmaları için anaokullarından, çocuk bakıcılarından, okullardan ve 
kolejlerden bir dizi koruyucu önlemler almalarını istedik. 

Çocuğunuzun anaokulu, çocuk bakıcısı, okulu ya da koleji yaptıkları değişiklikler hakkında 
size daha fazla bilgi verebileceklerdir. 

Devamlılık (Katılım) 

Anaokulu ve çocuk bakıcılarına devamlılık (katılım) 

Çocuğunuz ister bir anaokuluna, çocuk bakıcısına ya da diğer bir okul öncesi eğitim 
sağlayıcısına gidiyor olsun, karar size kalmıştır ancak çocuğunuz için bir kontenjan 
ayırmanızı tavsiye ediyoruz. Küçük çocukların sosyal becerilerini geliştirmelerinden ötürü 
çocuğunuzun bir çocuk bakım kurumuna devam etmesi, bir rutin sağlamaya yardımcı olabilir. 

Çocuğunuzun ücretsiz çocuk bakım olanaklarından herhangi birine hak kazanıp 
kazanmadığını Childcare Choices web sitesinden kontrol edebilirsiniz. Bunlar, 2 yaşındaki 
çocukların ebeveynleri için yılda ortalama £2,500 ve 3 ve 4 yaşlarındaki çocukların 
ebeveynleri için yılda £5,000'a kadar değere sahiptir. 

Okula ve koleje devamlılık 

Çocuklar ve gençlerin, eğitimleri ile ilgili ilerlemeleri, refahları ve daha geniş anlamdaki 
gelişimleri açısından okula ve koleje geri dönmeleri hayati öneme sahiptir. Okula devam, 
yeni akademik yılın başlangıcından itibaren zorunludur. Bu, çocuğunuzu (zorunlu okul çağı 
yaşındaysa) düzenli olarak okula göndermenin ebeveyn olarak sizin yasal sorumluluğunuz 
olduğu anlamına gelmektedir. 

16 yaş sonrası eğitim için benzer bir yasal sorumluluk mevcut değildir ancak bir genç kişinin 
eğitimine devam etmemesi durumunda kolejleri öğrencinin kursu bıraktığını düşünebilir. 

Bir çocuk ya da genç kişinin geçerli bir sebep olmaksızın okula devam etmemeleri 
durumunda yerel yönetimler ve okullar okula devam edilmesini sağlamak amacıyla çeşitli 
yasal yetkilere sahiptir. 

Çocuklar ve gençler sokağa çıkma kısıtlamalarını özellikle zor bulduysa, okulları ya da 
kolejleri kısa bir kademeli geri dönüş önerebilir. Bu, sadece çocuğunuzun ihtiyaçlarına uygun 

https://www.childcarechoices.gov.uk/
https://www.gov.uk/school-attendance-absence/legal-action-to-enforce-school-attendance
https://www.gov.uk/school-attendance-absence/legal-action-to-enforce-school-attendance


olması ve sizin önceden kabul etmeniz durumunda gerçekleştirilecektir. Çocuğunuzun en kısa 
zamanda tekrar tam zamanlı eğitime devam etmeye başlayabilmesi için kendisine destek 
sağlanacaktır. 

Diğer risk faktörlerine sahip olduğunu düşündüğünüzden, çocuğunuzun okula ya da koleje 
geri dönmesi konusunda endişeleriniz varsa, bunları okulunuz ya da kolejinizle 
görüşmelisiniz. Okulunuz ya da kolejiniz size, riskleri azaltmak amacıyla yaptıkları 
değişiklikleri açıklayabilmelidirler. Bir sürelik devamsızlıktan sonra okula geri dönme 
hakkındaki broşür dahil bu konularla ilgili olarak size destek amacıyla bir takım kaynaklar 
söz konusudur. 

Kendi kendine izolasyon ve kendini koruma altına alma 

Küçük sayıdaki çocuk ve gençler, aşağıdaki sebeplerden dolayı kamu sağlığı tavsiyelerine 
göre okula devam edemeyebilir: 

• kendilerini izole ettiklerinden 
• kendileri semptomlara sahip olduklarından ya da test sonuçları pozitif çıktığından 
• koronavirüse (COVID-19) yakalanmış bir kişi ile yakın temas halinde olduklarından 

Çocuğunuz, bu sebeplerden dolayı okula ya da koleje gidemezse, okulunuza ya da kolejinize 
uzaktan eğitim için nasıl bir destek sağlayabileceklerini sorun. 

Tüm yetişkinler için korunma konusundaki tavsiye 1 Ağustos tarihinden itibaren 
durdurulmuştur. Bu, aşağıdaki koşullara sahip çocuklar ve gençlerin okula ya da koleje geri 
dönebilecekleri anlamına gelmektedir: 

• korunan hasta listesinde yer alıyorlarsa 
• kendini koruma altına alan aile fertlerine sahiplerse 

Bu konudaki mevcut tavsiye için tıbbi gerekçelerle son derece savunmasız olarak 
tanımlanmış olan insanları koruma hakkında tavsiye kılavuzuna bakınız. 

Bir uzman sağlık hizmetleri profesyonelinin koruması altındaki çocuklar ve gençlerin okula 
ya da koleje geri dönmeden önce bakımları hakkında sağlık hizmetleri uzmanlarıyla 
görüşmeleri gerekebilir. Bu, genellikle planlanmış olan bir sonraki randevuları sırasında 
olmalıdır. 

Çocuklar, klinik tavsiyeleri/kamu sağlığı tavsiyelerini uyguladıklarından okula devam 
etmiyorlarsa, herhangi bir cezayla karşı karşıya kalmayacaksınız. 

Tatiller 

Tatillerinizi her zaman olduğu gibi okul ve kolejlerin tatil olduğu tarihlere denk gelecek 
şekilde planlamalısınız. Çocuğunuz için okul döneminde izin almaktan kaçının. 

Bir yurtdışı seyahatinden dönüşünüzde gerek sizin gerekse çocuklarınızın kendi kendinizi 
izole etmeniz gerekebileceğini aklınızda bulundurun. 

https://www.sendgateway.org.uk/whole-school-send/find-wss-resources/
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19


Anaokullarını, çocuk bakıcılarını, okulları ve kolejleri 
mümkün olduğu kadar güvenli kılmaya yardımcı olma 
Her bir çocuk bakıcısı, okul ya da kolej, sonbahar dönemi için planlamalarının bir parçası 
olarak kendi sağlık ve güvenlik risk değerlendirmelerini gerçekleştireceklerdir. 

Bunun bir parçası olarak, anaokulları, çocuk bakıcıları, okullar ve kolejlerden sağlık 
risklerinin azaltılması konusunda esas olan belirli bir takım yaklaşımları hayata geçirmelerini 
istedik. 

Anaokulları, çocuk bakıcıları, okullar ve kolejlerin alacakları önlemler 

Anaokullarından, çocuk bakıcılarından, okullardan ve kolejlerden aşağıdaki amaçlar için bir 
dizi koruyucu önlemler almalarını istedik: 

• okul ya da kolejde teyit edilmiş olan koronavirüs (COVID-19) vakalarını mevcut 
kamu sağlığı yönergelerine göre yönetmek - bu, virüs için pozitif olarak test edilmiş 
bir kişiyle yakın, yüz yüze temas içinde olmuşlarsa, anaokulu, çocuk bakıcısı, okulu 
ya da kolejinin çocuğunuzdan kendisini 14 gün boyunca izole etmelerini 
isteyebileceği anlamına gelmektedir (yerel kamu sağlığı ekiplerinden alacakları 
tavsiyelere göre) 

• okula vardıklarında, teneffüslerden geri geldiklerinde ve yemek yemeden önce ve 
sonra da dahil olmak üzere herkesin ellerini normalden daha sık bir şekilde 
temizlemelerini sağlamak - bu, su ve sabun ile 20 saniye boyunca ya da bir el 
dezenfektanı kullanılarak yapılmalıdır 

• iyi bir solunum yolları hijyeni sağlamak amacıyla 'yakala, çöpe at, öldür' yaklaşımını 
temin etmek 

• sık sık dokunulan yüzeylerin daha sık bir şekilde temizlenmesi dahil temizlik 
alışkanlıklarını geliştirmek 

Anaokulları ve çocuk bakıcıları da mümkün olan yerlerde bireyler arasındaki teması asgari 
düzeye indirmeye çalışacaklardır Bu, farklı yaş grupları için farklı odaların kullanılması ve 
söz konusu grupların birbirinden ayrı tutulması anlamına gelebilir. 

Okullar ve kolejler kişiler arasında teması asgari düzeye indirecek ve kişiler arasındaki 
mesafenin mümkün olduğu kadar korunmasını teşvik edecektir. Her bir okul ya da kolej için 
farklı olacağından bunun en iyi şekilde nasıl yapılacağına kendileri karar verecektir. Bu, 
çocuklar ve gençlerden aşağıdakileri yapmalarını istemelerini içerecektir: 

• belirlenmiş olan ayrı gruplar (ya da sosyal baloncuklar) içinde kalmaları 
• bireyler arasında mesafeyi korumaları 

Daha küçük çocukların sosyal mesafeyi korumayacaklarını biliyoruz. Daha küçük çocuklar 
için grupları birbirinden ayrı tutmaya ve daha büyük çocuklar için mesafenin korunmasına 
önem verilmesi olasıdır. 

Alabileceğiniz önlemler 



Aşağıdaki durumlarda çocuğunuzu anaokuluna, çocuk bakıcısına, okula ya da koleje 
göndermeyin: 

• koronavirüs (COVID-19) semptomlarını gösteriyorlarsa  
• hane halkından birisi semptomlar gösteriyorsa 

Siz ya da çocuğunuzda semptomlar baş gösterirse, bir test yaptırın. Testin sonuçlarını 
anaokulunuza, çocuk bakıcınıza, okulunuza ya da kolejinize bildirin. 

Testin sonucu pozitif çıkarsa, muhtemel ya da teyit edilmiş koronavirüs (COVID-19) 
enfeksiyonu tanısı konulmuş hane halkları için kılavuzu takip edin ve NHS Test Et ve İzle 
sürecinin gereklerini yerine getirin. 

Burada açıklanan tavsiyeleri ve daha genel kamu sağlığı tavsiye ve kılavuzlarını takip etmek 
suretiyle anaokulları, çocuk bakıcıları, okullar ve kolejlere bu önlemleri uygulamaları 
konusunda yardımcı olmanız son derece önemlidir. 

Yüz maskeleri 

En güncel veriler ve tavsiyelere göre 12 yaş ve üzerindeki çocuklar, sosyal mesafenin güvenli 
bir şekilde yönetilemediği ve virüsün yerel bölgede yaygın olarak bulaştığı yerlerde yüz 
maskesi takmalıdır. 

Yüz maskelerinin yurt genelinde anaokulları, çocuk bakıcıları, okullar ve kolejlerde takılması 
gerektiğini önermiyoruz. Çünkü anaokulları, çocuk bakıcıları, okullar ve kolejlerin aldığı 
önlemler halihazırda sağlık risklerini azaltmaktadır. 

Yurt genelinde, ortaöğretim okulları (ya da 7. sınıf veya üzerindeki sınıflarda öğrencileri olan 
okullar), okul ya da kolejlerinde doğru bir uygulama olduğunu düşünüyorlarsa, sosyal 
mesafeyi korumanın zor olduğu, sınıf dışındaki (koridorlar gibi) alanlarda öğrencilerden, 
personelden ve diğer ziyaretçilerden yüz maskesi takmalarını isteme seçeneğine sahip 
olacaklardır. 

Bir ulusal müdahale bölgesindeyseniz, yetişkinler ve öğrenciler, ortaöğretim okulları ve 
kolejlerin ortak kullanım alanlarında yüz maskesi takmalıdır. Bu durum bulunduğunuz bölge 
için geçerliyse, okulunuz ya da kolejiniz sizi yeni düzenlemeler ve yüz maskesi kullanımı 
hakkında bilgilendirecektir. 

Güncel verilere dayanılarak, yüz maskelerinin sınıf ortamı içerisinde kullanımı gerekli 
olmayacaktır. Çünkü okul ve kolejlerin aldığı önlemler sınıf içerisindeki riskleri yeterli 
oranda azaltacaktır ve yüz maskelerinin gerek öğrenme gerekse öğretim üzerinde olumsuz 
etkileri olabilir. 

Anaokulları, çocuk bakıcıları ve ilköğretim okullarına giden çocukların yüz maskesi takması 
gerekmeyecektir. Örneğin, personel ve ziyaretçiler arasında sosyal mesafenin öğretmen odası 
gibi sınıf dışındaki alanlarda korunmasının mümkün olmadığı ilköğretim okullarında okul 
müdürleri, personel ya da ziyaretçilerden yüz maskesi takmalarını isteme veya bu koşullarda 
kendilerinin yüz maskesi takmalarını kabul etme konusunda takdir yetkisine sahip 
olacaklardır. 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing-and-tracing/
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance


Kolejlere devam eden öğrencilerden de aşağıdaki durumlarda maske takmaları istenebilir: 

• öğretim ortamı bir işyeri ortamına benziyorsa ya da bir işyeri ortamıysa (örneğin, 
halka açık bir restoran) 

• işyerinde ya da kapalı mekan ortamında öğrencilerin büyük olasılıkla diğer 
vatandaşlarla temas etmesinin bir gereklilik olduğu durumlarda 

Yüz maskelerinin doğru bir şekilde kullanılması son derece önemlidir. Tüm okullar ve 
kolejler, yüz maskelerinin doğru bir şekilde takılması, çıkarılması, saklaması ve atılmasının 
sağlanması amacıyla yürürlükte bir prosedür bulundurmalıdır. Bu prosedürün ne olduğu 
konusunda sizi bilgilendirmelidirler. 

Bazı öğrenciler yüz maskesi takmaktan muaf tutulabilir. Bu muafiyetler okullar ve kolejlerde 
geçerli olacağından yüz maskesi takma konusundaki herhangi bir gereklilik aşağıdaki 
koşullara sahip çocuklar ve gençler için geçerli değildir: 

• bir engele sahip olduklarından yüz maskesi takamayanlar 
• yüz maskesi takmayı son derece sıkıntı verici bulacak olanlar 
• dudak okuma yoluyla iletişim kuran bir kişiyle birlikte olanlar 

Anaokuluna, çocuk bakıcısına, okula ya da koleje varış ve 
buralardan ayrılma 
Bazı anaokulları, okullar ya da kolejlerin eğitime başlama ve eğitimi bitirme saatlerini farklı 
gruplar için kademeli hale getirmesi ya da değiştirmesi gerekebilir. Bu, binalara gelişlerinde 
ve binalardan ayrılırken farklı grupları birbirinden ayrı tutmaya yardımcı olur. Okullar ya da 
kolejler bunu uygulamayı seçerlerse, bu durum öğretim için harcadıkları zamanı 
azaltmamalıdır - ancak çocuğunuzun okula başlama ve okuldan çıkış saatlerinin 
değişebileceği anlamına gelebilir. 

Okullar ve kolejler söz konusu durumu koordine etmek amacıyla herhangi bir okul servisi ya 
da diğer okul servisi sağlayıcıları ile gerektiği şekilde birlikte çalışacaklardır. 

Anaokulunuz, çocuk bakıcınız, okulunuz ya da kolejiniz, yaptıkları herhangi bir değişikliği 
açıklamak amacıyla sizinle iletişime geçecektir. Bu, çocukları eğitim kurumuna bırakma ve 
eğitim kurumundan alma konusunda da yeni prosedürler içerebilir. 

Toplu taşıma araçlarını kullanma 

Toplu taşıma araçlarına olan talebi azaltma konusunda herkes üzerine düşen görevi yerine 
getirmelidir. Mümkünse, özellikle yoğun saatlerde, başta yürüme ya da bisiklet kullanma 
olmak üzere alternatif ulaşım seçeneklerini göz önünde bulundurmalısınız. 

Bu, güvenli bir şekilde seyahat için toplu taşıma araçlarını kullanması gerekenler için yeterli 
kapasitenin mevcut olmasını sağlamaya yardımcı olacaktır. Bu durum, ailenizin sağlığı için 
de faydalı olacaktır. Aşağıdaki kılavuza bakınız: 

• Living Streets tarafından hazırlanmış olan okula yürüme 
• Sustrans tarafından hazırlanmış olan okula güvenli şekilde gidip gelme 

https://www.livingstreets.org.uk/walk-to-school/parents-and-carers
https://www.sustrans.org.uk/our-blog/get-active/2020/everyday-walking-and-cycling/heading-back-to-school-after-lockdown-advice-for-families/


Anaokuluna, çocuk bakıcısına, okula ya da koleje gitmek için siz ve çocuğunuz toplu taşıma 
araçlarını kullanmak zorundaysanız, yolcular için daha güvenli seyahat kılavuzu sizin için 
geçerli olacaktır. Yerel yönetimler, bazı bölgelerde çocuklar ve gençlerin okullarına ya da 
kolejlerine ulaşımı için ilave özel okul servisi sağlıyor olabilirler. 

Çocuklar ve gençler ve onların ebeveynleri ile bakıcıları, kendileri ya da hane halklarından 
birisi koronavirüs (COVID-19) semptomlarına sahipse, anaokuluna, çocuk bakıcılarına, okula 
ya da koleje gitmemelidir. 

Hak sahibi çocuklar için evden okula ücretsiz servis 

Hak sahibi çocuklar için yerel yönetimlerin evden okula ücretsiz servis sağlama sorumluluğu 
konusunda herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Bu evden okula seyahat ve ulaşım 
kılavuzunda açıklanmıştır. 

Yerel yönetiminiz sizden, özel bir ulaşım vasıtasında bir koltuk yerine bir kişisel seyahat 
bütçesi ya da yolculuk ödeneğini kabul etmenizi isteyebilir. Bunu ihtiyacı olan herkes için 
yeterli özel ulaşım kapasitesinin bulunmasını sağlamak amacıyla yapabilirler. 

Mümkünse size yapacakları teklifi kabul etmenizi isteriz. Bu durum, çocuğunuzun gelecekte 
özel ulaşıma olan hakkını etkilemeyecektir. Teklifi kabul etmek istemiyorsanız ya da kabul 
edemezseniz, yerel yönetim sizi teklifi kabul etmeye zorlayamaz. 

Yerel yönetimler, sizden belirli bir süre için kişisel ödeme ya da yolculuk ödeneğini kabul 
etmenizi beklememelidir ancak yerel yönetime, çocuğunuz için evden okula ulaşımı tekrar 
başlatması için makul bir zaman içerisinde bildirimde bulunmalısınız. 

Özel okul ya da kolej servislerini kullanma 

Yerel yönetimler, okullar ve ulaşım sağlayıcılarından, toplu taşıma araçları için sosyal mesafe 
yönergelerini özel okul ya da kolej servislerinde eşit oranda uygulamaları talep 
edilmeyecektir. Bunun sebepleri şunlardır: 

• özel okul servisleri genellikle aynı gruptaki gençleri düzenli şekilde taşır 
• özel okul servislerini kullanan çocuklar ve gençler diğer vatandaşlarla karışmazlar 

Yerel yönetimler, okullar ve ulaşım sağlayıcıları, mümkün olan yerlerde sosyal mesafeyi 
azami seviyeye çıkarmak ve bulaşma riskini asgari düzeye indirmek için mümkün olan her 
şeyi yapacaktır. Uygulanması mümkün olan önlemler, muhtemelen yerel koşullara göre 
değişiklik gösterecektir. Buna aşağıdakiler dahil olabilir: 

• çocuğunuzdan söz konusu araçta düzenli olarak aynı koltuğu kullanmasını istemek 
• araca binme ve araçtan inmenin düzenli ve/veya kontrol altında gerçekleşmesini 

sağlamak 
• araçların düzenli olarak temizlenmesini sağlamak 
• ulaşım operatörlerinin temiz hava akışını azami seviyeye çıkarmalarını sağlamak 

Sağlanan herhangi bir yerel tavsiyeyi yerine getirmeniz ve çocuğunuzun yürürlükteki 
kuralların hepsini uygulamanın önemini bilmesi ve anlaması önemlidir. 

https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-safer-travel-guidance-for-passengers
https://www.gov.uk/government/publications/transport-to-school-and-other-places-of-education-autumn-term-2020
https://www.gov.uk/government/publications/transport-to-school-and-other-places-of-education-autumn-term-2020


Evden okula ve koleje gidip gelirken yüz maskesi kullanma 

11 yaşındaki ve daha büyük çocukların çoğunun toplu taşıma araçlarında artık yüz maskesi 
takmaları gerekmektedir. Bu, aşağıdaki koşullara sahip çocuklar ve gençler için geçerli 
değildir: 

• bir engele sahip olduklarından yüz maskesi takamayanlar 
• yüz maskesi takmayı son derece sıkıntı verici bulacak olanlar 
• dudak okuma yoluyla iletişim kuran birisiyle seyahat edenler 

Muaf olanlar hariç, 11 yaşındaki ve daha büyük çocukların, ayrıca özel ulaşım araçlarında 
ortaöğretim okulu ya da koleje seyahat ederken de yüz maskesi takmalarını tavsiye ediyoruz. 

Çocuğunuzun, kendi destek amaçlı sosyal baloncuğu dışındaki birisiyle okula gitmek için bir 
arabayı paylaşması gerekiyorsa, aşağıdakileri yapmalıdırlar: 

• her seferinde aynı kişiyle araba paylaşmalıdırlar 
• havalandırma için pencereleri açmalıdırlar 
• 11 yaşından büyüklerse yüz maskesi takmalıdırlar 

Yüz maskelerinin doğru bir şekilde kullanılması son derece önemlidir. Tüm okullar ve 
kolejler, yüz maskelerinin doğru bir şekilde takılması, çıkarılması, saklanması ve atılmasının 
sağlanması amacıyla yürürlükte bir prosedür bulundurmalıdır. Bu prosedürün ne olduğu 
konusunda sizi bilgilendirmelidirler. 

Müfredat 
Öğrenciler sonbaharda geri döndüklerinde okullardan öğretmelerini beklediğimiz şeyleri 
belirledik. Okullar, tüm konularda başarıya yönelik ve geniş bir müfredat sağlayacaklardır. 

Okulların bu dersleri mümkün olan en güvenli şekilde öğretebilmeleri için Beden Eğitimi ve 
müzik gibi derslerde bazı değişiklikler söz konusu olabilir. 

Kolejlerin yeni akademik yılda, tam kapsamlı ve yüksek kaliteli çalışma programlarına tekrar 
başlamalarını bekliyoruz. 

Okullar ve kolejler aynı zamanda gerekirse uzaktan eğitim sağlama için de planlar 
yapacaklardır. Bu, çocuğunuzun, kendini koruma altına aldığından ya da kendi kendine 
izolasyon sebebiyle evde kalması gerekiyorsa, okullarının ya da kolejlerinin öğrenmeye 
devam etmelerini destekleyeceği anlamına gelmektedir. 

Okulların, en fazla ihtiyaç duyan öğrenciler için mevcut ekstra destekle birlikte kayıp öğretim 
zamanını telafi etmeleri için öğrencilere yardım etmek amacıyla ihtiyaç duydukları 
kaynaklara sahip olduklarından emin olmak için £1 milyar değerinde bir telafi paketini 
halihazırda duyurduk. 

Değerlendirmeler ve sınavlar 

İlkokul ve ortaokullarda değerlendirmeler 



Çocuklar ve gençler, koronavirüsün (COVID-19) yayılmasını önlemek amacıyla okullar 
kapılarını öğrencilerin çoğuna kapattığından son derece önemli bir eğitim döneminden 
mahrum kalmışlardır. Koronavirüsün (COVID-19) çocukların eğitimi üzerindeki etkisini 
daha iyi bir şekilde anlamamız ve en çok ihtiyaç duyan okullara destek vermemiz hayati 
önem taşımaktadır. Bunu desteklemek amacıyla, okul öncesi temel aşama (EYFS) profili ve 
mevcut tüm zorunlu birincil değerlendirmelerin 2020 - 2021 akademik yılında, normal zaman 
çizelgeleri doğrultusunda tekrar başlatılmasını planlıyoruz. 

GCSE’ler ve A level'ler 

Koronavirüs (COVID-19) salgını yüzünden 2020 yazında yapılması planlanan sınavlar 
yapılamamıştır. Öğrencilerin derecelerini almalarına yardımcı olmak için bu yaz A level, AS 
level ya da GCSE sınavlarına girecek olan öğrencilerin notlarının hesaplanarak 
belirleneceğini duyurduk. 

Notlar nasıl hesaplanıyor 

Okullar ve kolejler her bir öğrenci için, ders başına bir merkez değerlendirme notu 
belirlemiştir. Bu, sınavların yapılmış olması durumunda okulların ya da kolejlerin 
öğrencilerin büyük olasılıkla alacağına inandığı nottur. Notları belirlerken, örneğin, sınav dışı 
değerlendirmeler ve prova sınav sonuçları dahil çeşitli verileri göz önünde 
bulunduracaklardır. 

Bu notun, nihai notun hesaplanmasında kullanılmak üzere Ofqual tarafından geliştirilmiş olan 
bir model kullanılarak bir standardizasyon sürecinden geçirilmesi planlanıyordu. 

Devlet Bakanı, 17 Ağustos tarihinde AS/A level ve GSCE'ler için artık bir standardizasyon 
sürecinin söz konusu olmayacağını açıklamıştır. Bunun yerine, tüm öğrencilere, okulları ya 
da kolejleri tarafından belirlenen merkez değerlendirme notu verilecektir. Öğrencinin merkez 
değerlendirme notu hesaplanmış notundan daha düşükse, bu durumda hesaplanmış not geçerli 
olacaktır. 

Notların işlenmesi sırasında bir hata yapıldığına dair bir delil olmadığı müddetçe bu notlar 
nihai notlar olarak kabul edilecektir. 

Öğrenciler, yazın aldıkları bu notları eğitimlerinin bir sonraki basamağına geçmek için 
kullanacaklar. Bu notlar, geçmiş yıllardaki notlarla eşit ağırlığa sahip olacak. 

2020 sonbaharındaki ilave sınavlar 

Bazı öğrencilerin yazın ellerine geçen notlardan mutlu olmadıklarını ya da eğitimlerinin bir 
sonraki basamağına geçmeden önce daha iyi bir sonuca ihtiyaç duyabileceklerinin 
farkındayız. Ayrıca, yazın kendileri için bir not belirlenmesi amacıyla yeterli veri 
bulunmayan küçük bir öğrenci grubu da söz konusu olacaktır. Bu öğrencilerin gerekli 
sınavlara 2020 sonbaharında girebilmesi önemlidir. 

Bu öğrencileri desteklemek amacıyla ilave bir dizi sınav gerçekleştiriyor olacağız. AS ve A 
level sınavları Ekim ayında ve GCSE sınavları ise Kasım ayında gerçekleştirilecektir. 

2020 sonbaharında gerçekleştirilecek sınavlara giriş için son kayıt günleri 



Sonbaharda gerçekleştirilecek olan sınavlara girmek isteyen öğrenciler sınav kayıtlarını 
normalde sınavlara yazın girmiş olacakları okul ya da kolejde yaptırmalıdırlar. Sınavlar için 
son kayıt tarihleri aşağıdaki gibidir: 

• A ve AS level sınavları için 4 Eylül 
• GCSE'ler (İngilizce ve matematik hariç; bu dersler için son gün 4 Ekim'dir) 18 Eylül 

Ofsted teftişleri 
Ofsted müfettişleri sonbahar döneminde, geri dönen çocuk ve gençleri nasıl desteklediklerini 
tartışmak amacıyla bazı anaokulları, çocuk bakıcıları, okullar ve kolejleri ziyaret 
edeceklerdir. Bu ziyaretler eğitim kurumları için herhangi bir derecelendirmeyle 
sonuçlanmayacaktır. 

Rutin Ofsted teftişlerine Ocak 2021'de tekrar başlanması planlanmaktadır. Tam başlama 
tarihi sürekli olarak gözden geçirilmektedir. 

Okul kontenjanları 

Kontenjan itirazları 

Bir okula başvurduysanız ve okul, çocuğunuza kontenjan vermediyse, bu karara itiraz etme 
hakkınız bulunmaktadır. 

Kontenjan itirazları şimdi, yüz yüze toplantılardan ziyade telefon, video konferans 
aracılığıyla ya da yazılı olarak yapılabilmektedir. 

Grammar okulları gibi selective okullar için giriş sınavları 

Çocuğunuz için selective bir okulda bir kontenjan için başvuruyorsanız4, bu yılki giriş 
sınavlarının nasıl gerçekleştirildiği konusunda bazı değişiklikler söz konusu olabilir. 

Testlerin ne zaman yapılacağına karar vermek seçici testlerden (okul ya da yerel yönetim) 
sorumlu olanlara bağlıdır. Kendilerine testleri Ekim sonu ya da Kasım başı olmak üzere daha 
sonraki bir tarihte yapmalarını tavsiye ettik. Bu, okullar için tercihlerinizi yapmanız 
istenmeden önce (31 Ekim) sonuçların elinize geçmesinin olası olmadığı anlamına 
gelmektedir. 

 
4 Selective okullara grammar okulları (tüm öğrencileri akademik yeteneklerine göre seçerler), 
belirli sayıdaki öğrencilerini yetenek ya da kabiliyetlerine göre seçen, kısmen selective ya da 
'ikili' okullar, 'seviyelere ayıran' yani, tüm öğrencileri yetenek sınavına tabi tutan ancak her 
yetenekten öğrenci alan (yüksek ve düşük yetenekli öğrencilerden eşit sayıda) okullar ve 
kontenjanlarının %10'unu performans ya da görsel sanatlar, spor, modern yabancı diller, 
tasarım ve teknoloji veya Bilgi Teknolojileri alanındaki yeteneklerine göre belirleyen okullar 
dahildir. 

https://www.gov.uk/government/publications/school-admissions-appeals-code/changes-to-the-school-admission-appeals-code-regulations-during-the-coronavirus-outbreak


Çocuğunuzun giriş sınavı için gereken standardı karşılamaması durumunda, nihai tercihinizi 
ya da tercihlerinizi bir kontenjan şansınızın yüksek olduğunu düşündüğünüz, selective 
olmayan, yerel bir okuldan yana yapmalısınız. 

Sadece grammar okullarını tercih etmeye karar verirseniz ancak çocuğunuz giriş sınavındaki 
gerekli standardı karşılamıyorsa, çocuğunuz için selective olmayan bir okulda kontenjan 
verilecektir. Bu, seçtiğiniz okullardan birisi olmayacaktır. 

Çocuğunuz, aşağıdaki sebeplerden dolayı planlanan tarihlerde sınavlara giremeyecekse 
kontenjanlardan sorumlu mercii ile irtibat kurun: 

• koronavirüs (COVID-19) semptomlarını gösteriyorsa 
• kendi kendini izole ediyorsa 

Okul ya da yerel yönetim, çocuğunuzu yetenek veya kabiliyet açısından değerlendirmek 
üzere alternatif düzenlemelerde bulunacaktır. 

Davranış 
Anaokulları, çocuk bakıcıları, okullar ya da kolejler, yürürlüğe koydukları herhangi yeni bir 
kuralı ya da yaklaşımı yansıtmak amacıyla davranış politikalarını güncelleyebilirler. Bu 
değişiklikler konusunda sizi bilgilendireceklerdir. 

Okul üniformaları 
Okullar kendi üniforma politikalarına karar verirler. 

Bütün okulları sonbahar döneminde normal üniforma politikalarına geri dönmeleri yönünde 
teşvik ediyoruz. 

Koronavirüs (COVID-19) sebebiyle üniformaları normalden farklı ya da daha sık bir şekilde 
temizlemeniz gerekmez. 

Okul yemekleri 
Okul ve kolej yemekhaneleri sonbahar döneminden itibaren tam kapasite hizmet vermeye 
başlamalıdır. 

Genelde olduğu gibi ücretsiz okul yemekleri ve üniversal çocuk ücretsiz okul yemekleri hak 
sahipleri de dahil olmak üzere yemek talebinde bulunan tüm öğrencilere yemek 
sağlayacaklardır. 

Çevrimiçi güvenlik 
Çocuklar dahil insanların çoğu, sınıfta ya da evde olsun, çevrimiçi olarak daha fazla zaman 
harcamaktadır. 



Çocukları ve gençleri çevrimiçi zararlardan korumak amacıyla ebeveynler ve bakıcılar için 
destek kılavuzuna bakınız. Bu kılavuz, çocukları ve gençleri farklı çevrimiçi risklerden 
korumaya yardımcı olmak ve destek ile tavsiye için nerelere başvurulabileceği konusunda 
kaynaklar önermektedir. Çevrimiçi güvenlik için destek güvenlik ve gizlilik ayarları hakkında 
bilgi içermektedir. 

Ruh sağlığı ve refah 
Anaokulları, çocuk bakıcıları, okullar ve kolejler, bazı çocukların ve gençlerin, koronavirüs 
(COVID-19) salgınının sonucu olarak anksiyete, stres ya da moral bozukluğu gibi bazı 
duygular yaşıyor olabileceğini anlayacaktır. 

Size ve çocuğunuza ruh sağlığı konusunda yardımcı olmak için aşağıdakiler dahil bir takım 
çevrimiçi kaynaklar mevcuttur: 

• MindEd, çocuklar ve gençlerin ruh sağlığı ile ilgili olarak Health Education 
England'dan (Sağlık Eğitimi İngiltere) ücretsiz bir eğitimsel kaynak 

• Rise Above, 10 - 16 yaş arasındaki çocuklarda dirençlilik geliştirmeyi ve iyi ruh 
sağlığını desteklemeyi amaçlamaktadır 

• Every Mind Matters, ruh sağlıkları ve refahlarına dikkat etmeleri amacıyla girişimde 
bulunma konusunda daha fazla kendine güven duygusu hissetmeleri için herkesi 
desteklemeyi amaçlayan çevrimiçi bir araç ve e-posta günlüğü içerir. 

• Bereavement UK ve Childhood Bereavement Network, yakınını kaybetmiş 
öğrencileri, okulları ve personeli desteklemek amacıyla bilgi ve kaynaklar 
sağlamaktadır. 

Barnardos’un See, Hear, Respond (Gör, Duy, Yanıt Ver) servisi, şu anda bir sosyal hizmet 
görevlisi ya da başka bir kurumla görüşmeyen ve koronavirüsün (COVID-19) duygusal 
etkileriyle baş etme konusunda güçlük çeken çocuklara, gençlere ve ailelerine destek 
sağlamaktadır. Kendilerine ‘See, Hear, Respond’ servisinin kendi kendine sevk web 
sayfasından ya da 0800 151 7015 numaralı telefondan erişebilirsiniz. 

Ayrıca, herhangi bir çocuğun korunması ile ilgili olarak bir endişeniz varsa, bunu ilgili 
yerlere bildirmeniz önemlidir. NSPCC yardım hattı ile iletişim kurun. 

Eğitim, sağlık ve bakım (EHC) planları 
Salgın sırasında EHC planlarına dahil olan belirli bazı özel eğitim ve sağlık bakım 
olanaklarını daha fazla esnek hale getirmemiz gerekmiştir. 

Esnekliğe duyulan ihtiyaç artık sona ermiştir ki bu, çocuğunuz bir EHC planına sahipse, 
okula geri döndüklerinde ihtiyaçları olan desteği normalde olduğu gibi almaları gerektiği 
anlamına gelmektedir. 

Okul ve kolej gezileri 
Okullar ve kolejler, sonbahar döneminden itibaren Birleşik Krallık'taki eğitim amaçlı günlük 
geziler gerçekleştirmeye tekrar başlayabilir. Riskleri azaltmak amacıyla alabilecekleri 

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-keeping-children-safe-online/coronavirus-covid-19-support-for-parents-and-carers-to-keep-children-safe-online
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-keeping-children-safe-online/coronavirus-covid-19-support-for-parents-and-carers-to-keep-children-safe-online
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-staying-safe-online
https://www.minded.org.uk/
https://campaignresources.phe.gov.uk/schools/topics/rise-above/overview
https://www.nhs.uk/oneyou/every-mind-matters/
https://www.childbereavementuk.org/
http://www.childhoodbereavementnetwork.org.uk/covid-19.aspx
https://www.barnardos.org.uk/c19
https://www.barnardos.org.uk/c19
https://www.nspcc.org.uk/keeping-children-safe/reporting-abuse/dedicated-helplines/


önlemler konusunda okullar ve kolejler için geçerli en son kamu sağlığı kılavuzu ve konuyla 
ilgili daha yaygın kılavuzu takip etmelidirler. 

Şu anda Birleşik Krallık'ta yatılı geziler ve eğitim amaçlı yurtdışı gezilerinin yapılmamasını 
tavsiye ediyoruz. 

Müfredat dışı faaliyetler 
Okullar sonbahar döneminden itibaren kahvaltı ve okul sonrası faaliyetlerine başlayabilir. 
Okullar, söz konusu olanakların koruyucu önlemler ile ilgili daha yaygın kılavuz 
doğrultusunda sağlanabileceğinden emin olmalıdır. Bu, söz konusu olanakları daha farklı 
şekillerde sağlamaları gerektiği anlamına gelmektedir. 

Kahvaltı ve okul sonrası faaliyetlerinde bulunup bulunmadıklarını öğrenmek için 
çocuğunuzun okuluyla görüşün. 

Tatil ve okul sonrası kulüpleri gibi okul dışı ortamlar her yaştaki çocuk ve gence açık olabilir. 
Bulaşma riskini azaltmaya yardımcı olmak için koruyucu önlemler almaları önem taşımaya 
devam etmektedir. 

Riski asgari düzeye indirmek için aşağıdakileri uygulamayı göz önünde bulundurun: 

• çocuğunuzu düzenli olarak aynı ortama göndermek 
• bulunduğunuz farklı ortam sayısını sınırlandırmak 

Faaliyeti gerçekleştiren organizasyona herhangi bir riski azaltmak amacıyla ne gibi önlemler 
aldıklarını sorun. 

Ebeveynler için okul dışı kulüpleri ve faaliyetlerinin kullanımı ile ilgili tavsiye mevcuttur. 

Yerel salgınlar 
Anaokulları, çocuk bakıcıları, okullar ve kolejler aşağıdaki durumlarda yerel sağlık koruma 
ekibiyle irtibata geçeceklerdir: 

• 14 gün içerisinde öğrenciler ve personelde 2 ya da daha fazla teyit edilmiş 
koronavirüs (COVID-19) vakası olmuşsa 

• şüphelenilen ya da teyit edilmiş koronavirüs (COVID-19) vakalarından dolayı 
çocukların veya personelin devamsızlıklarında artış görülürse 

Yerel sağlık koruma ekibi nasıl bir önlem alınması gerektiği konusunda tavsiyede 
bulunacaktır. Genellikle eğitim kurumunun kapatılması gerekmeyecektir ancak bazı grupların 
kendi kendilerini izole etmesi gerekebilir. 

Bir okul ya da kolejde bir salgının teyit edilmesi durumunda söz konusu eğitim kurumuna bir 
mobil test ünitesi gönderilebilir. Test sonucu pozitif çıkmış olan kişiyle temas etmiş 
olabilecek herkese test yapacaklardır. Öncelikle kişiyle aynı sınıftakilere, sonrasında aynı yaş 
grubundakilere ve bunun sonrasında da gerekirse okul veya kolejdeki herkese test 
yapılacaktır. 

https://www.gov.uk/government/publications/guidance-for-parents-and-carers-of-children-attending-out-of-school-settings-during-the-coronavirus-covid-19-outbreak/guidance-for-parents-and-carers-of-children-attending-out-of-school-settings-during-the-coronavirus-covid-19-outbreak


Yerel bölgenizde, yerel toplum arasında yayılmayla sonuçlanan, enfeksiyon oranlarında ani 
bir yükseliş görülürse, ne tür bir önlem alınacağına hükümet karar verecektir. Diğer sektörler 
için kısıtlamaların uygulandığı yerel bölgelerde eğitim ve çocuk bakımı olanaklarının 
genellikle herkese açık olacağını tahmin ediyoruz. 

Çocuğunuzun okulu ya da koleji aşağıdaki durumlarda uzaktan eğitim sağlamalıdır: 

• öğrenci gruplarının kendi kendilerini izole etmesi gerekirse 
• öğrencilerin okul veya koleje devamı konusunda daha büyük bir kısıtlama 

uygulanması gerekirse  
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