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OKUL KURALLARI                                                                              

Öğrencilerin bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal, kültürel, dil, hareket gibi çok yönlü 

gelişimlerini destekleyecek eğitim ortamı hazırlanır. Etkinlikler planlanırken; 

öğrencilerin yaşları, gelişim özellikleri, öğrenme hızları, ilgileri, gereksinimleri ile okulun 

ve çevrenin olanakları dikkate alınır. Doğru ve sağlıklı temel alışkanlıklar 

kazanmalarının yanında doğa sevgisiyle çevreye duyarlı olmaları da sağlanmaya çalışılır. 

Eğitim etkinlikleri; öğrencilerin, sevgi, saygı, iş birliği, katılımcılık, sorumluluk, 

yardımlaşma ve paylaşma duygularını geliştirici niteliktedir. Öğrencilerimizin doğru 

okul yaşantısı kazanması amacıyla aşağıdaki kuralların dikkatle okunması ve 

uygulanması okul düzenine katkı sağlayacaktır. 

• Anaokulunda serbest kıyafet uygulaması söz konusudur. Öğrenciler için okulda 

rahat edebilecekleri sade ve kolay giyilebilir giysiler-ayakkabılar tercih 

edilmelidir. 

• Öğrencinin kuruma günlük eğitimi aksatmayacak şekilde devam etmesi esastır. 

Hastalık nedeni ile okula devam edemeyen öğrencinin sağlık raporunu, hastalık 

dışı nedenlerle devam edemeyen öğrencinin devamsızlığı gösterir dilekçe 

Anaokulu İdaresi’ne iletilmesi zorunludur. 

• Öğrenciler, eğitim saatleri içinde okuldan alınmamalıdır. 

• Telefon ve adres değişikliklerinin zamanında okulumuza yazılı olarak bildirilmesi 

zorunludur. 

• Öğrenci, anne-baba dışında herhangi biri tarafından okuldan alınacaksa, okula 

önceden yazılı olarak bilgi verilmesi gerekmektedir. Okulun bilgisi dışında anne-

babadan başka kimseye öğrenci teslim edilmez. 

• Bulaşıcı ve ateşli hastalık durumlarında öğrencileri okula göndermemeniz, 

öğrencinin kendi sağlığı ve okulun genel sağlığı için önemlidir. Konu ile ilgili 

olarak anaokulu idaresine yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. 

• Okula gelirken kıymetli eşya, takı vb. aksesuarlar takılmamalı ve 

gönderilmemelidir. Üzerinde isim yazılmayan çocuğa ait eşyanın ve izinsiz 

takılan süs eşyalarının kaybolması durumunda, öğretmen ya da okul idaresi 

sorumlu değildir. 
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• Veli, okul yönetimi ve öğretmenin izni olmadan etkinlik sınıflarına giremez. 

Ancak, istekli olması durumunda önceden belirlenecek bir program 

doğrultusunda eğitim etkinliklerine katılabilir. Veli isterse öğretmen nöbet 

günlerinde sınıf öğretmeninden randevu alarak bireysel görüşme yapabilir. 

• Veli okul yönetimi ve grup öğretmenlerinin düzenlediği toplantılara katılmak 

zorundadır. 

• Öğrencilerimizde sağlık problemlerine neden olabileceği için okulumuza 

şekerleme, yiyecek, içecek gönderilmemelidir. 

• Duyurular, bültenlerle, web sayfasıyla ve notlarla iletilir. Duyuruları takip etmek 

velinin görevidir. 

• İl genelinde hava şartları, sağlık vb. durumlarda günlük eğitim saatlerinde 

(okulun erken kapatılması ya da tatil edilmesi) değişiklikler olabilir. Bu 

değişiklikler velilere duyurulur. 

• Okul yönetimince gerekli görülerek yakın çevre inceleme gezisi, tiyatro ve 

benzeri eğitim etkinliklerine öğrencinin katılması için yazılı veli onayı 

gerekmektedir. Bu etkinliklere katılım ücreti veli tarafından ayrıca karşılanır. 

• Anaokulu web sayfamıza http://hurriyetkoleji.com/egitim/anaokulu/ 

adresinden ulaşabilirsiniz. Sınıflar, projeler, etkinlikler, duyurular hakkında bilgi 

alabilirsiniz. İletişim aracı olarak takip edilmesi çok önemlidir. 

  

Anaokulu öğrencilerinin sorumluluklarının bilincinde, kurallara uyan, ailesi, 

arkadaşları, öğretmenleri ve çevresi ile etkili iletişim kurabilen, meraklı bireyler 

olarak yetiştirilmesi okulumuz ve velilerimizin ortak hedefidir. Bu hedeflere sağlıklı 

bir şekilde ulaşmanın en önemli ağı okul-aile etkileşimidir. 

 

 

                                   Van Hürriyet Koleji  || İlköğretim Müdürü 


