
ÖZEL KÜÇÜK DAHİ GBE
İç Tüzük

Sayın Velimiz, 

Aşağıda, okulumuzun uygulamaları ve kuralları yer almaktadır. Bu tüzüğü okuduktan sonra kabul 
ettiğinizi ve kuralları uygulama konusunda okula destek vereceğinizi belirtmek için imzalamanızı rica 
ederiz. 
• TPS (2-3 yaş sınıfı için)  (Très Petite Section) :

 Belirlenen kontenjan dahilinde, eğitim yılının başladığı tarihte 24 ayını tamamlamış çocuklar 
kayıt için kabul edilecektir. Okul açıldıktan sonra 30 Eylül -31 Aralık tarihleri arasında 24 
ayını tamamlayan çocuklar, yine kontenjan dahilinde, 2 yaşlarını doldurdukları tarihten itibaren 
okula başlayabileceklerdir.

 Okula başlayan çocukların emzirilmeyi okula başlamadan bitirmiş olmaları gerekmektedir.

• Diğer yaş grupları için

 Okul çocukların sosyalleşmesinde öncelikli bir yere sahiptir,  bu yüzden onların eğitimine ve 
gelişimine, potansiyellerini en iyi şekilde gerçekleştirmelerine katkıda bulunacak olanakları 
sunar. Bu yaklaşımın devamı olarak okul içinde ceza verilmez, grup içinde uygun 
davranışlarda bulunmayan çocuğun sakinleşmesi ve uygun davranışa yönelmesi için, yaşına 
uygun bir süre boyunca sakince düşünmesi istenir. 

Ancak bir çocuk, uzun bir süre sınıf işleyişini bozan şekilde davranışlarda bulunursa ve okul 
ortamına uyum sağlamakta güçlük çektiği gözlemlenirse, eğitim ekibi ile çözümler oluşturulur. Aile 
ile işbirliğine girilerek ortak bir karar alınır.  
 Okula ilk defa başlayan çocuklar için, başlangıç sınıfı hangi sınıf olursa olsun (TPS, PS, MS ; 

GS) çocukların okula alışmasıyla ile ilgili önerilen yöntemleri uygulamanız gerekmektir. Bir 
eğitim kurumuna ilk defa başlayan çocuklar için okula uyum sürecinde ailelerin eğitimcilerle 
işbirliği yapması önemlidir.

 Çocuğunuzun okula düzenli olarak gelmesinin sağlanması bir diğer önemli konudur. 
Çocuklarını anaokuluna kaydını yaptırırken, veliler eğitim takvimine uymayı ve çocuklarını 
okula düzenli olarak gönde rmeyi taahhüt ederler. Okul için geliş-çıkış saatleri aşağıdaki 
gibidir :

o Yarım gün kalanlar için; saat 09:00 - 12:45
o Tam gün için ; Pazartesi-Perşembe arası saat 09:00 ile 16:00 arasında,
o Cuma günü ise saat 09:00 ile 15:00 arasındadır.
o Okulun kapıları sabah geliş için saat 08:45 - 09:00 arasında, çıkış için ise Pazartesi-

Perşembe arası 15:55 – 16:00, Cuma günü 14:55 - 15:00 arasında açıktır.
o Not : Okulun geliş saatlerine uymanız birçok sebepten dolayı önemlidir. En önemli 

neden ise çocukların sunulan etkinlikleri herkesle aynı anda başlayarak yapması ve bu 
şekilde « öğrenmeye hazırlık » evresinde grupla birlikte hareket ederek başarı 
kazanmasıdır.

 Çocuk öğretmeni tarafından veliye teslim edildikten sonra artık velinin sorumluluğundadır. 
Okul saati bittikten sonra okul bahçesinde velilerin çocuklarıyla vakit geçirmesi yasaktır.

 Eğer okul servisi çocuğunuzun eve götürülmesinden sorumluysa, çocuğu teslim aldıktan sonra 
sorumluluk servisin bağlı olduğu şirkete geçer.

 Çocuğunuzun okula gelemeyeceği günlerde, telefonla ya da elektronik posta ile haber 
vermeniz gereklidir.

 Hasta çocukların okula gönderilmemesine dikkat edilmelidir. Az görülen durumlar, raporlu bir 
hastalık haricinde okul personelinden hiç bir şekilde ilaç vermesi istenmemelidir. Raporlu ve 



reçeteli durumlarda ise velinin okul tarafından verilen ilaç formunu doldurup imzalaması 
gerekmektedir.  

 Hijyenik nedenler ve çocukların etraflarını rahat görebilmeleri için saçları toplanmalıdır.
 Çocuğunuza giyip çıkarması pratik kıyafetler giydirmenizi ve kıyafetlerinin uygun yerlerine 

isimlerinin okunaklı bir şekilde yazılması ya da etikletlenmesi gerektiğini hatırlatırız. (En 
küçükler için, çantalarındaki yedek kıyafetlerinin de etiketlenmiş olması  gerekir)

 Çocuğunuzun okul çıkış saatleri dışında okuldan alınması durumunda, okula elektronik posta 
yoluyla yazılı olarak bildirmeniz, kayıt dosyasında beliritilen kişilerin dışında birisi okulda 
alacaksa, alacak kişinin adı ve iletişim bilgilerini belirtmeniz gereklidir.

 Okuldan e-posta ile gelen bilgileri düzenli takip etmeniz, yazılı dökümanları okuduğunuzu 
göstermek için imzalayarak okula göndermeniz önemlidir.

 Adres, aile durumu ve telefon numarası gibi önemli bilgilerdeki değişiklikleri, acil durumlarda 
size ulaşabilmemiz için okul yönetimine hemen haber vermeniz önemlidir.

 Çocuğunuzun aşağıda belirtilen nesneler ile okula gelmemesine dikkat etmenizi rica ederiz : 

•  Şeker, sakız, lolipop, pasta çeşitleri …. (Okula yiyecek getirmek yasaktır.)

• Bozuk para, değerli takılar ve genel anlamda değerli eşyaları okula getirmek yasaktır. (Okul 
mücevherlerin ya da diğer değerli eşyaların kaybından sorumlu tutulamaz.) 

• Kolye ya da boyun etrafında ip.

• Ceplerde potansiyel tehlike oluşturan eşya ; mesela çakı, çakmak…. 

• Kıskançlığa sebep olabilecek ya da tehlikeli oyuncaklar…

• Şemsiye getirmek tavsiye edilmez.

 Güvenlik ve iyi komşuluk ilişkileri adına, çocuğunuzu okula kişisel aracınızla bırakıyorsanız
okulun sokağının park yeri kurallarına uyulması rica olunur. Eğer çocuğunuzu şöförünüz getirip
götürüyorsa aynı şekilde bu konuda kendisini tembih etmeniz önemlidir.

Aile – Öğretmen işbirliği konusunda ; 

 Okul yönetimi ve sınıf öğretmeni, her üç aylık dönemde velilerle bireysel görüşme 
toplantıları düzenler.

 Düzenlenen bireysel görüşmeler dışında veliler, sınıf öğretmeniyle e-posta yolu ile randevu 
alıp birebir görüşebilir.

 Çocuklar arasında yaşanabilecek herhangi bir sorun okul içinde çözümlenir. Çocuklarla ilgili 
bir sorunda velinin doğrudan diğer öğrenci ya da velisi ile yaşanan durumla ilgili çanjmesi ve 
müdahalede bulunması yasaktır. Çelişki okul yönetimi ve öğretmenin aracılığıyla çözülür.

 Öğrencilerin çalışmaları ve değerlendirmeleri her üç aylık okul döneminin sonunda ailelere 
karne aracılığıyla ile iletilir. Bu karnede çocuğun sene sonuna kadar edinmesi gereken 
beceriler öğretmeni tarafından belirlenir. Bu karne, veliler tarafından imzalandıktan sonra 
tekrar okula iade edilir ve yıl sonuna kadar okulda kalır. 

Özel Küçük Dahi Gündüz Bakımevi…………..sınıfına  kayıtlı…………………….’nin/nın, babası/annesi 
ya da çocuktan yasal olarak sorumlu olan kişi olarak Özel Küçük Dahi Gündüz Bakımevi’nin iç 
tüzüğü ile ilgili bilgilendiğimi doğrular, gereğine uymayı ve çocuğumun uymasını sağlamayı 
taahhüt ederim. 

Tarih : _____ /______/201___ 

Anne-Babanın İmzaları : (Okudum ve Kabul ediyorum) ____________________________ 




