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Ana okulu
Ebeveynler için bilgiler 

Istituti Comprensivi 
3-5-8-10 di Modena
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Anaokulu 3 ila 5 yaşındaki çocuklar için ücretsiz bir eğitim hizmetidir, 
devam edilmesi zorunlu olmamasına rağmen çocuk ve ailesi için son 
derece önem taşır. 
Ana okulu sınıflara ayrılmıştır, her sınıf yaklaşık 25 çocuktan meydana 
gelir. Sınıflarda 3, 4 ve 5 yaş grubundan çocuklar birlikte veya yaşa 
göre gruplara ayrılmış olarak bulunur: 3 yaşındaki çocukların bulundu-
ğu gruplar, 4 yaşındaki çocukların bulunduğu gruplar veya 5 yaşındaki 
çocukların bulunduğu gruplar. Okul içindeki alanlar çocukların ihtiyaç-
larına yanıt verecek şekilde organize edilir. 
Okullar Devlet veya Belediye tarafından yönetilir. Devlet okulları, bele-
diye okulları ve özel okullar vardır. 

Çocuk aşağıdaki nedenler için ana okuluna gider:
 diğer çocuklar ile birlikte olmak ve onlarla işbirliği yapmak (kimlik ve 

vatandaşlık)

 kendisine ve kendisine ait nesnelere dikkat etme (bağımsızlık ve so-
rumluluk)

 oyunlar, hareket, deneyim ve aktiviteler ile dünyayı tanımayı öğren-
me (beceri ve yeterlilik) 

Bu nedenle çocuğun, hasta olduğu zamanlar hariç olmak üzere, her 
gün okula devam etmesi önemlidir. Öğretmenler ve aile çocuğun iyi 
oluşu için birlikte çalışır, bu nedenle birbirlerini tanımak ve bilgi alışveri-
şinde bulunmak için bir araya gelirler. Okula devam eden çocuklar ilgili 
yasa gereğince aşılanmış olmalıdır (119/2017 sayılı kanun).

Öğretmenler ve aileler arasında İKİ tür buluşma olur:

GÖRÜŞMELER
Öğretmenler ve aile yılda bir defa çocuğun okul içindeki hayatını ko-
nuşmak için bir araya gelir. Öğretmenler ebeveynlere görüşme tarihini 
bildirir.
Gerek olursa, öğretmenler ve aile çocuk ile ilgili konuşmak, çocuğun 
sağlığı veya hayatındaki değişiklikler hakkında (örneğin önemli has-
talıklar, zor durumlar, ebeveynlerden birinin bir süreliğine uzaklaşma-
sı veya ev değiştirme) konuşmak için başka görüşmeler de yapabilir. 
Ebeveynler de öğretmenler ile görüşme isteğinde bulunabilir. Öğret-
menler ve aile çocuk için işbirliği eder.
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TOPLANTILAR
Öğretmenler yılda 2-3 kez çocuklar ile yaptıkları aktiviteler hakkında 
bilgi vermek amacıyla tüm aileleri çağırır. Öğretmenler tüm ebeveynler 
ile bir araya gelir ve o ana kadar yaptıkları çalışmalar, gelecek dönemde 
yapacakları çalışmalar, okul gezileri, tatiller, okulda gerçekleşen her şey 
hakkında birlikte konuşurlar. Öğretmenler, ebeveynler çocukları okula 
getirdiklerinde veya onları almaya gittiğinde kendilerine toplantı tari-
hini (sözlü olarak) bildirir, bir levha üzerine yazar ve sınıf temsilcisini 
bilgilendirir.
İtalyanca konuşmayanlar için öğretmenler bir dil aracısından, yani İtal-
yanca dilini konuşan ve anlayan ve yabancı ebeveynlere çeviri yapan 
birinden yardım isteyebilir.

Okul başlama tari̇hi̇ Eylül 2020

Okul bi̇ti̇ş tari̇hi̇ 30 Hazi̇ran  2021

Okul saatleri̇

Çocuklar okula saat 08:00 i̇le 09:00 arasinda 
gi̇rebi̇li̇r ve okuldan 15:45 i̇le 16:00 arasinda 
çikabi̇li̇r

Öğle yemeği̇ni̇ evde yi̇yen çocuklar şu saatte 
çikmalidir …….

Öğle yemeği̇nden sonra eve gi̇den çocuklar 
şu saatte çikmalidir….

Ebeveynler çocuklar okula gi̇rerken ve 
okuldan çikarken dai̇ma onlara eşli̇k etmeli̇di̇r

Erken gi̇ri̇ş

Saat 07:30’dan 08:00’a kadar
erken gi̇ri̇ş hi̇zmeti̇ni̇ talep etmek i̇çi̇n bi̇r 
formun doldurulmasi gereki̇r. yalnizca 
eğer ebeveyn 08:00’den önce i̇şe gi̇tmek 
zorundaysa erken gi̇ri̇ş hi̇zmeti̇ni̇ talep 
edebi̇li̇r.

Okul kapanma 
tari̇hleri̇

1 Kasim
8 Aralik
23 Aralik 6 ocak arasi
31 Ocak
Paskalya tati̇li̇
25 Ni̇san
1 Mayis
2 Hazi̇ran
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DELEGE
Çocuklar okula girerken ve okuldan çıkarken bir ebeveyn veya izinli bir 
reşit kişi, yani ebeveyn tarafından yetki verilmiş bir kişi kendilerine eşlik 
etmelidir.
Bu izne DELEGE adı verilir, okul her sene ebeveynlerin delege formunu 
doldurmasını ister.

TELEFON NUMARASI
Ebeveynler, çocukların hastalanması halinde kendilerine haber verebil-
meleri için öğretmenlere telefon numarası bırakmalıdır.
Ebeveynler eğer telefon numarası değişirse öğretmenlere bunu bildir-
melidir.

KARŞILAMA VE ALIŞTIRMA
Okulun ilk günleri çok önemlidir. Öğretmenler ve aile çocuğun okulda 
kendini iyi hissetmesi için işbirliği yapmalıdır. 
Ebeveynler ve öğretmenler birbirini tanımalıdır. Çocuk öğretmenlerini 
ve okuldaki alanları tanımalıdır. 
Çocuğun okulda kendini iyi hissetmesi için zamana ihtiyacı vardır: ebe-
veynlerden ayrılmalı, okulu, öğretmenlerini ve arkadaşlarını tanımalıdır. 
Öğretmenler bu süreçte ebeveyne ve çocuğa yardımcı olur. Ne yap-
maları gerektiği, okula ne zaman gidecekleri ve ne kadar süre kalacak-
ları ile ilgili bilgi verir. Güven duymak ve çocuğa her şeyi tanıması için 
gerekli zamanı tanımak önemlidir. Çocuklar kısa bir süre içinde okulda 
tam gün boyunca sakin ve mutlu bir şekilde kalmaya başlayabilir.
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OKULDAKİ BİR GÜN

7.30-8.00 Erken gi̇ri̇ş

8.00-9.00 Okula gi̇ri̇ş

9.00-9.45 Sabah ruti̇ni̇ (kahvalti, yoklama, 
ki̇tap okuma)

9.45-11.15 Eği̇ti̇ci̇ akti̇vi̇te ve serbest oyun

11.15-11.45 Etrafi düzenleme ve öğle yemeği̇ne 
hazirlik

11.25-11.35 İlk çikiş (okulda öğle yemeği̇ 
yemeyen çocuklar i̇çi̇n)

11.30/11.45-12.30 Öğle yemeği̇

12.30-13.00 Serbest oyun

12.35-12.45 İki̇nci̇ çikiş (okulda uyumayan 
çocuklar i̇çi̇n)

13.00-15.15 Öğle uykusu

15.15-15.30 Uyanma

15.30-15.45 İki̇ndi̇ kahvaltisi

15.45-16.00 Okuldan çikiş
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YEMEKHANE
Çocuklar öğle yemeğini evde veya okulun yemekhanesinde yiyebilir.

Ebeveynler çocuklar için özel menü isteyebilir (örneğin etsiz, sütsüz 
veya domuz eti içermeyen).

Yemekhane servisi ücrete tabidir.

Ebeveynler Modena Belediyesinden, via Galaverna, 8 adresindeki Set-
tore Istruzione Ufficio Entrate scolastiche departmanından yemek-
hane ücreti indirimi talep edebilir.
Telefon: 059.2032892 • 059.2032784 • 059.2033861
E-posta: rette.scolastiche@comune.modena.it




