AÇI SPOR OKULLARI PROSEDÜRÜ
Açı Spor Okulları etkinlikleri nelerdir?


Açı Spor Okulları öğrencilerini sosyal, fiziksel, zihinsel ve kültürel gelişimlerini desteklemek
amacıyla farklı yaş grupları için hafta içi okul sonrası veya hafta sonu olmak üzere çeşitli
etkinlikler düzenler.

Açı Spor Okulları programları dâhilinde tüm düzeylerde hangi etkinlikler vardır?
Branşlar





























Basketbol
Voleybol
Futbol
Masa Tenisi
Jimnastik
Satranç
Eskrim
Aikido
Bilardo
Sportif kaya tırmanışı
Yüzme
Binicilik
Yoga
Okçuluk
Bale-Pilates
Badminton
Tenis
Doğa sporları
Astronomi
Briç
Mozaik sanatı
Yaratıcı drama
Go
Çocuk atölyesi
Wing Chun
Kick Boks
Dağ bisikleti
Buz pateni

Gruplar halinde verilen dersler 30 dakika ve üzeri olarak yapılmaktadır.

Spor okulları için içerik ve gruplandırma nasıl belirlenir?





Öğrenciler kayıtların başladığı tarihten itibaren derslerin başlamasına kadar olan dönemde ACIS
üzerinden istedikleri derslere kayıt olurlar.
ACIS kayıt ekranında belirtilmiş asgari kontenjan dolmazsa spor okulu etkinliği açılamayabilir.
Öğrenciler seçtikleri spor okulu etkinliğine bir eğitim-öğretim yılı boyunca katılırlar. Bu bir yılın ödemesi
peşin ya da ikiye bölünerek her yarıyılın başında alınır.
Yıllık takvim sene başında spor okulu koordinatörü tarafından ACIS’ de açıklanır.
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Her bir spor okulu etkinliği ücreti, akademik takvimde spor okulu etkinlikleri yapılan haftalara göre hesap
edilmektedir.
Spor okulu etkinliği yapılmadığının takvimde belirtildiği günler için telafi yapılmaz.
Spor okulu etkinlikleri başladıktan sonra kontenjan kalmışsa, diğer kampüslerin öğrencilerine de
kontenjanı müsait olan bu spor okulu etkinliğini alma fırsatı verilir.
Aynı branştan ve değişik yaş gruplarında spor okulu olması durumunda, spor okulu etkinliğine katılan
öğrenciler seviyelerine göre öğretmen tarafından değerlendirmeleri yapıldıktan sonra, derslerin daha
verimli geçmesi için, spor okulu etkinlik dersleri arası öğrenciler kaydırılabilir. Bu değişiklik okul
koordinatörü onayı ile yapılabilir.

Öğrenci sorumlulukları nelerdir?


Öğrencilerin, spor okulu etkinliği süresinde bulundukları alanlarda, o alanın kullanım sorumlulukları
esastır.



Öğrenciler sorumlu öğretmenin yönlendirmelerini dinler. Sorumlu öğretmenler, Açı Spor Okulu’nun veya
Açı İlk/Orta/Lise Okulu’nun tam zamanlı öğretmenleri olmayabilir. Öğrenciler bu öğretmenleri de kendi
öğretmenlerine gösterdikleri yaklaşımla karşılar ve dinler.



Etkinlik alanındaki malzemeler sorumlu öğretmenden izin alınarak kullanılır.



Etkinlik alanları, kullanıldıktan sonra düzenli ve temiz bırakılır.



Öğrenciler etkinlik saatinde ait olduğu grup dışında, farklı bir etkinliğe katılamaz.



Öğrenciler kendilerine verilmiş spor okulu t-shirtleri ile derse katılmaya özen gösterirler. Branşa özel
kıyafet giyenlerde spor okulu t-shirtleri giymek gerekli değildir.
Spor okulu etkinliklerine katılan
öğrenciler 1 er adet Açı Spor Okulu t-shirtleri alırlar.

Spor okulu etkinlik öğretmenlerinin sorumlulukları nelerdir?


Sorumlu öğretmenler, Açı Spor Okulları Prosedürlerini öğrenir ve spor okulu etkinliklerinde prosedürler
çerçevesinde çalışmalarını yürütürler.



Etkinlik öğretmenleri bölüm sorumluları ile çalışır, planlamalarını yapar ve onların yönlendirmelerini takip
eder.



Okul dışından gelen etkinlik öğretmenleri etkinlik saatinden 15 dakika önce okulda bulunmak ve öğrenciler
gelmeden alanlarını hazırlamaktan sorumludur.



Etkinlik öğretmenleri her derste düzenli olarak yoklama almak ve okul otomasyon sistemine kaydetmek
ile yükümlüdür.



Etkinlik öğretmenleri kendilerine verilmiş olan Açı Spor Okulu t-shirtleri ile etkinliklere katılmak ile
yükümlüdürler. Açı Spor Okulu t-shirtleri yerine sadece Açı antrenör t-shirtleri giyilebilir. Tüm
derslerde sadece Açı spor kıyafetleri giyilmelidir. Branşa özel kıyafet giyilmesi gereken durumlarda Açı
Spor Okulu t-shirtleri giyilmesi gerekmez.
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Hafta içi, okul sonrası gerçekleştirilen etkinlik çalışmaları için, okul çıkış saatinde sene başında duyurulan
toplanma alanında hazır bulunarak, onları yemekhaneye götürür ve öğrencilerin burada beslenme
almalarını sağlar. Beslenme almayan öğrenciler toplanma alanından dersin yapılacağı alana götürülür.



Acil bir durum veya sağlık sorunu olduğunda aynı gün içinde bölüm sorumlusuna haber verilerek
bilgilendirilir. Bunun dışında kalan durumlar en az 3 gün öncesinden bildirilmelidir. Etkinlik öğretmeni
gelmediği günde ücretsiz izin almış sayılır. Bu dersin telafisi verildiğinde ücreti anlaşmasına göre okul
koordinatör onayı ile ödenebilecektir.



Okul dışından gelen etkinlik öğretmenleri okul koordinatörü tarafından önceden onaylanmadıkça kendisi
dışında birini kendi yerine derse gönderemez.



Etkinlik öğretmenleri tüm yazılı kayıtların tutulması gözlem/değerlendirme formlarının doldurulması, okul
otomasyon sistemine kaydedilmesi ve raporlamanın yapılmasıyla yükümlüdür. Sene başında planlanmış ders
programına uyulmasından, eğer ders işlenirken değişiklikler yapılmış ise, değişikliklerin kaydedilmesinden
ve otomasyonda o ders saati ile ilgili değerlendirmenin girilmesinden sorumludur.



Öğrencilere malzemelerin, doğru ve güvenli bir şekilde nasıl kullanılması gerektiği etkinlik öğretmeni
tarafından öğretilir.



Etkinlik öğretmeni, etkinlik alanının temizliğinin sağlanmasından ve çalışma alanının toplanmış bir şekilde
bir sonraki etkinliğe bırakılmasından sorumludur.



Okul sonrası etkinliklerin bitiminde etkinlik öğretmeni öğrenciyi velisine teslim eder. Veli bekleme süresi
maksimum 10 dakikadır.



Derste meydana gelen kabul edilmeyen davranışlar (sözel, fiziksel zarar, başkalarının eşyasına zarar
verme, antrenmandan veya okuldan izinsiz olarak ayrılma… v.b) karşısında sakin ve nazik bir üslup ile
öğrenciyi uyarır ve ilgili davranış prosedürleri aşamalarını uygular.



Öğretmen öğrencilere tutum, davranış ve fiziksel becerileri uygulama açısından model oluşturur.



Öğrencilere branşı ile ilgili her türlü detaylı bilgi, teknik, taktiğin yanı sıra; sağlıklı yaşam ve branşa özel
sportif ilkelerinin öğretilmesinde, yönlendirilmesinde rol oynar.



İki öğretmenin girdiği ve arka arkaya devam eden etkinliklerde bir öğretmen dersi biten öğrencileri
velilere teslim eder; diğeri yeni derse gelen öğrencileri karşılar. Tek öğretmen olduğu etkinliklerde
öğrenciyi veliye teslim ettikten sonra, yeni gelen öğrencileri karşılanıp derse alınmasından aynı öğretmen
sorumludur.



Öğrencinin velisi geciktiyse ve öğretmenin bir sonraki ders başka bir etkinliği varsa hafta içi; saat
17.00’dan önce öğrenciler kütüphane sorumlusuna bilgi verilerek kütüphaneye, Akatlar Açı’ da saat
17.00’dan sonra öğrenciler gözetim sınıfına bırakılırlar. Sarıyer Açı’ da ise saat 17.00’dan sonra
öğrenciler, saat 17.40’da ve 19.10’ta olan servisleri kullanan öğrenciler için belirlenen bekleme ve gözetim
sınıfına teslim edilir.

Davranış Yönetimi


Etkinlik derslerinin gerektirdiği sorumlulukların öğrenci tarafından yerine getirilmediği durumlarda
sırasıyla şu uygulamalar yapılır:
Etkinlik öğretmeni tarafından ders içinde öğrenciye bilgi vererek “sözlü uyarı” yapılır.
1. Aşama
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İlk defa 3 uyarı alan oyuncuyla, hemen ders bitiminde, dersin öğretmeni tarafından bireysel görüşme
yapılır. Bu görüşmede ders içinde davranışlarının nedenleri irdelenerek, davranışlarının nedeni tespit
edilerek, nasıl davranmasının uygun olduğu prosedürlere ve etik değerlere göre etkinlik öğrencisine
iletilir.



Bu görüşmede öğrenci bir daha üç uyarı alırsa sonraki aşamalar hakkında bilgi verilir.



Yapılan tüm görüşmeler, dersin öğretmeni tarafından “Öğrenci Takip Kayıtları”na kaydedilir.

















2. Aşama
İkinci defa üç uyarı alan öğrenci ile yeniden bireysel görüşme yapılır ve olumsuz davranışlarının nedenleri
irdelenir.
Dersin öğretmeni, spor okulu koordinatörü ve öğrenci ile yapılan bu görüşmede davranış irdelenir ve
sonraki basamaklarla ilgili bilgi verilir.
Yapılan tüm çalışmalar dersin öğretmeni tarafından “Öğrenci Takip Kayıtları”na kaydedilir.
Velisi aynı gün içinde spor okulu koordinatörü tarafından telefonla aranarak sözlü olarak bilgi verilir ve
diğer aşamalar hakkında bilgi iletilir.
3. Aşama
Davranışın üçüncü kere tekrarı halinde veli, spor okulu koordinatörü ve dersin öğretmeni görüşme yapar.
Yapılan tüm görüşmeler öğretmen tarafından otomasyonda bulunan “Öğrenci Takip Kayıtları”na kaydedilir.
Veliye 4.aşama hakkında detaylı bilgi verilir.
4. Aşama
Davranışın tekrarı halinde spor okulu koordinatörü tarafından, okul müdürüne bilgi verilerek, veli
görüşmeye çağırılır. Spor okulu koordinatörü, veli ve öğrencinin de yer aldığı toplantı kararı ile öğrencinin
etkinliğe devam edip edemeyeceğine karar verilir.
Bu toplantıda öğrencinin devam etmesine karar verilirse, davranış tekrarlandığında veli ile görüşme
yapılarak öğrenci etkinlikten çıkarılır.
Kalan derslerin ücreti iade edilmez.
Yapılan tüm çalışmalar, öğretmen tarafından “Öğrenci Takip Kayıtları”na kaydedilir.
Birinci dönem davranış sorunu ile spor okulundan uzaklaştırılmış olan öğrenci, ikinci dönem spor okuluna
kayıt yaptırdığında, birinci dönemden uzaklaştırma yaptırımı uygulandığından dolayı ilk seferde davranış
sorunu yaşandığında direk olarak 4.aşamaya geçilir.

Spor Okullarında veli görüşmesi / bilgilendirmesi ne zaman yapılır?


Dersin öğretmeni veya veliden talep gelmesi durumunda, spor okulu koordinatörüne bilgi verilerek
randevu ile bireysel veli görüşmesi yapılabilir.



Veli görüşmelerine, spor okulu koordinatörü ile birlikte, sorumlu öğretmen, çalışma programı ve içeriği,
öğrenci değerlendirme ve yoklama formu ile katılır.



Gerekli hazırlıklar yapılmadan veya randevusuz olarak telefonda veya ders çıkışında (ayaküstü) velilerle
konuşulmaz.



Sene sonu bireysel öğrenci raporları, Açı Spor Okulu Akademik Takviminde belirtilen tarih aralığında
otomasyona öğretmen tarafından kaydedilir.



Spor okulu koordinatörü tarafından kontrol edilip onaylanan raporlar otomasyonda son haline getirilir.



Raporlar, okulun kapanmasından bir hafta önce ACIS’ e konur. Bu durum, raporun linkini de içeren bir veli
yazısıyla duyurulur. (Spor okulu koordinatörü, ACIS’ e duyuru girilerek IT ile koordine edilip linkin
görülmesinden sorumludur)
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Okulun son haftasında, ihtiyaç duyulan öğrencilerin velileriyle bireysel görüşme yapılır.

Veli sorumlulukları nelerdir?


Spor Okulu dersleri için eğitim yılı başında ACIS de yayınlanmış takvimin velilerimiz tarafından takibi
çok önemlidir.



Sadece, takvimde yapılacağı görünüp iptal olan dersler için veli duyurusu gönderilecek ve telafisi
yapılacaktır.



Spor okulu derslerinde seviye, yaş ve sınıflarına göre düzenlenmiş şemaya uygun şekilde kayıt alınır.
Veliler bu şema dışında bir gün ve saat talebinde bulunmaz.



Kayıtlar ACIS üzerinden etkinlik seçerek ve ödeme yapılarak gerçekleşir. Kayıt gerçekleştiğinde
otomatik olarak veliye e-posta gider.



Kayıt sırasında havale ödemesi seçilmişse; kayıt günü dahil üç gün içinde ödeme yapılıp, sisteme veli
tarafından bilgisi girilmemiş kayıtlar, otomatik olarak sistemden düşecektir.



Kayıt düştüğünde otomasyon sistemi üzerinden veliye ve bölüm sorumlusuna otomatik olarak e-posta
gidecektir.



Kontenjan kalması durumunda tekrar aynı kayıt basamakları izlenerek kayıt yapılabilir.



Tüm kayıtlar ACIS üzerinden kayıtla gerçekleşebilmektedir. Elden ödeme veya isim yazdırma yöntemiyle
hiçbir derse kayıt mümkün değildir.



Spor okulu için (öğretmen çocukları dahil) tüm öğrenciler, ilan edilen ücreti ödeyecektir. Hiçbir öğrenci
için, herhangi bir indirim, vade veya ücret değişikliği yapılamaz.



Okul sonrası saatlerde öğrencilerin ders başlangıç saatinde okulda bulunmaları ve dersin bitiminde
zamanında okuldan alınmaları önemlidir.



Hafta içi saat 17.00’den ve/veya ders bitiminden sonra, hafta sonu ders çıkışında öğrencinin en geç 10
dakika içinde teslim alınması gerekmektedir.



Öğrencilerin yapılan aktivite ve çalışmalardan üst seviyede faydalanabilmesi amacıyla en uygun öğrenme
ortamı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Veliler dersleri çalışma yapılan alana/sınıfa girmemek ve yapılan
çalışmaya müdahale etmemek koşuluyla izleyebilir.



Spor okulu derslerinin başlama tarihinden itibaren iki hafta içinde öğrenci/veli tarafından talep edilen
değişiklikler kontenjan dahilinde yapılabilir. Ancak kontenjan yeterli olsa dahi iki haftadan sonra yeni
kayıt veya ders değişikliği yapılamaz. ( Okul öncesi 5 ve 4 Yaş için bu süre 3 haftadır.)



İki hafta içinde etkinlikten ayrılma durumunda gelinen hafta kadar ücret düşülerek ödeme iadesi yapılır.
İki haftadan sonra etkinlikten ayrılma durumunda geri ödeme yapılamaz. ( Okul öncesi 5 ve 4 Yaş için bu
süre 3 haftadır.)



Mazereti nedeni ile derslerin başlangıç tarihi itibariyle derslere katılmamış, ancak kayıt yaptırmış ve
ödemesini yapmış olan öğrenciler, mazeretlerini bildirdikleri tarihe kadar olan derslerin ücretleri
düşüldükten sonra kalan miktar iade edilir.



Çalışmalar başladıktan sonraki ilk iki hafta içinde öğrencilerin seviye ve farklılıklarına göre çalışma
grupları ve saatlerinde okul idaresi tarafından değişiklikler yapılabilir.
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Eylül-Ocak dönemine katılamayan öğrenciler kontenjan olduğu takdirde Şubat-Haziran dönemine
katılabilirler. Deneyimli gruplara ders müfredatının ilerlemiş olmasından dolayı 2. Sömestrde yeni kayıt
alınması spor okulu koordinatörü kararı ile yapılır.



Tüm öğrencilerinin ders değişim veya katılım talepleri, kontenjan dahilinde, ilgili okul koordinatörü
tarafından yönetilir. Bu değişiklikten doğan ödeme durumu, ilgili okul koordinatörü tarafından muhasebe
birimi ile koordine edilir.



İkinci yarıyıl kayıt dönemi için, yukarıda belirtilen birinci yarıyıl kayıt dönemi şartları geçerli olacaktır.
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