TURC

Fransiz sinirlari içinde ikâmet eden 6 yasindan 16 yasina kadar
olan çocuklarin okula gitmeleri mecburidir ve ôgretim sekli
laiktir.
Egitim bir haktir. Ayni zamanda bir görevdir. Yani çocugunuzun
düzenli olarak okula gitmesi sarttir.

LIVRET D’ACCUEIL
A L’ECOLE
FRANÇAIS TURC

Egitim Kanununun L.141-5-1ci maddesine uygun olarak,
« ôgrencilerin dini aidiyetini açikca belirten isaret veya giysi
tasimalari yasaktir. » Eger ögrenci bu yasaga uymuyorsa, okul
müdür veya müdüresi ögretim görevlilerini toplanitya çagirip (
06.09.1990 tarih ve 90.788 n°lu kararnamenin 21ci maddesine
uygun) ögrenci ve ailesi ile görüsür.

KARŞILAMA DEVTERİ
OKULDA

İş bu belge, Fransa’ya yeni gelen öğrenciler için karşılama servisi (ENAF) görevlisi
ve Sosyal Hizmetler servisi tarafından, Ain Bölgesi Eğitim Akademesi öğrencileri için
düzenlenmiştir.

Ce livret est destiné aux élèves nouvellement arrivés en France et
à leurs parents.
Bu devter, Fransa’ya yeni gelen öğrencilere ve anne babalarına
yöneliktir.
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Fransizca Konusmayan Memleketlerden Gelen
Ögrencileri Karsilama Kitapçigi
Okul laiktir, fransiz topraklarinda yasayan 6 yasindan 16 yasina
kadar olan çocuklar için ögretim mecburi ve parasizdir
Okulda basarili olmak aileleri ilgilendiren bir meseledir. Cocugunuzu ne
kadar erken ve düzenli olarak okula yollarsaniz, basarisina o kadar katkida
bulunursunuz.
Okulda yeterli yer varsa ve çocugunuz temiz ise, 2 yasindan itibaren ana
okuluna yollayabilirsiniz. 6 yasinda ilk okula baslar. Ilk okul egitimi,
çocugunuzu orta okula hazirlar.
11 yasinda, dört senelik egitim görmek amaci ile orta okula alinir (6ci, 5ci,
4cü, 3cü siniflar).
1. Okulun isleme sekli

Okul projesi ________________________________________4

Orta derece ögretim 2ci senesi (C.M.2)
Orta derece ögretim 1ci senesi (C.M.1)

Yöneltme : _________________________________________ 4
Ilk Okul :
Ebeveyinlere kullanisli açiklamalar : _________________ 4
Ailelerle irtibat _____________________________________4
Ögretmenler Kurulu _________________________________ 4
Okulun iç yöetim kurallari ____________________________5
Kaza durumunda ____________________________________5
Sigortalar __________________________________________5
Önemli adresler ___________________________________ 5
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Ana okul

Temel ögretim 2ci senesi (C.E.2)
Temel ögretim 1ci senesi (C.E.1)
Hazirlik sinifi (C.P.)
Bûyük bölüm (G.S.)
Orta bölüm (M.S.)
Küçük bölüm (P.S.)
En küçük bölüm (T.P.)

3cü
dönem
2ci dönem

1ci dönem

Okul üç dönemden olusur : 1ci dönem, 2ci dönem ve 3cü dönem. Her
dönemin süresi 3 senedir, ancak çocugun gelisme hizina bakarak, her
dönem iki veya dört seneden olusabilir.
Bir dönemden öbür döneme geçme kararini ögretmenler kurulu verir. Eger
ebeveyinler, verilen karara razi degillerse, Ilk ögretim Mûdürlügüne
basvurabilirler.

Ilk Okul

2 Okula kabul edilme ve kayit olma
Ana okul
Yer elverisligine dayanarak, 2-6 yas arasi çocuklari agirlar. Cocugunuz
frasnizca konusmasini bilmiyorsada, okula baslayabilir. Oturdugunuz
semtte bulunan okulun müdürüne basvurunuz.
Ilk Okul
Cocugunuzu ilk okula kaydettirmek için, semtinizdeki okulun müdürüne
basvurunuz. Aile cüzdaninizi gösterip, çocugun anne ve babasinin
kimligini ispat etmelisiniz, eger velayetle ilgili adli karar varsa, hüküm
kagidini sunmaniz ve çocugun saglik karnesini (asilar için) göstermeniz
gerekir.
3 Okula düzenli gidis ve egitim mecburiyeti
Ana okul
Cocugunuz 3 veya 4 yil boyunca ana okulunda fransizca ögrenebilir,
ayrica çesitli faaliyetlerle zihin gelisimi saglanir, toplumsal yasama alisir
ve ilk okula hazirlanir.
Ilk günlerde, çocugunuzu sinifina kadar eslik edip yerlesmesine yardimci
olabilirsiniz. Arzu ettiginiz zaman, ögretmeni ile görüsebilirsiniz.
Ögretmenle düzenli olarak görüsmenizi tavsiye ederiz.
Gûnün yarisinda, çocugu almaya gelen kisi, ebeveyinler tarafindan
ögretmene tanistirilmali ve devamli ayni kisi gelip çocugu almalidir.
Ana okuluna kayit edile çocuk, düzenli olarak okula gelmeli ve böylece ilk
okul hayatina alistirilmalidir.. Her sorun, okul öğretmenler kurulu
tarafından incelendikten sonra, bu soruna karşılık özel bir çözüm önerisi
sunmaya çalışır. Okula devamsızlık, eğitim devamını engellemeye yol
açabilir.
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Okul bir hakdir. Egitim ise mecburidir. Dolayisiyla, çocuk düzenli olarak
okula gitmek zorundadir. Okul hayati, iç yönetim kurallari ile
düzenlenmistir. Bu kuralla yazili olarak size sunulur ve çocugunuzun
bunlara uymasi sarttir (okul saatleri, giris-çikislar……)
Öğrencinin hangi sınıfa gidebileceğini, okul öğretmen kurulu karar verir.
Çocuğunuz Fransa’ya geldiğinde fransızca bilmiyorsa, yaşına ve okul
seviyesine göre uygun bir sınıfa kayıt edilir ve aynı zamanda özel bir
öğretmenden (CRI ) fransızca dil kursları alır. Çocuğunuz farklı sorunlarla
karşılaşırsa, okul sizinle beraber, bu sorunlara en uygun çözümü bulmaya
çalışır.
Ders saatleri dışında, çocuğunuza haftada iki saat, kişisel yardım
edilebilir. Bu eğitim yardımı sınıf öğretmeni tarafından düzenlenir ve
küçük guruplar halinde yapılır. Bu düzenin adı öğrencilere yönelik Kişisel
Yardım Düzeni.
Arzu ettiginiz anda, çocugunuzun ögretmeni ile görüsebilirsiniz.
Cocugunuzun okula gelemedigi gün, okul idaresine telefonla haber
vermeniz gerekir. Cocugunuz okula geri dôndügünde, bir yazi ile durumu
açiklamaniz gerekir. Eger çocugunuz hasta ise evde kalmasi daha
uygundur. Okula geri geldiginde ya ebeveyinleri tarafindan bir yazi veya
doktordan alinmis bir rapor getirir.
Saatler ve okul süresinin düzenlenmesi
Okula giris
Açilis saati …………………………………………………………
Ögrenci su saatten sonra…………………Gelemez, yanlizca önemli bir
nedeni varsa.
Okulun giris kapisi ………………………………………………….

Okuldan çikis
Derslerin sonunda, saat ………………………………… ögrenciler okul
kapisina getirilir ve ebeveyinlerinin sorumlulugu altina birakilir.
Okulun basladigi tarihde, size yillik okul takvimi verilir.

 okul günleri yemekhane (pazartesi, sali, persembe, cuma)
 tûrkçe veya arabça dersler

4 Okul faaliyetleri

Okul projesi
Her okulun okul projesi vardır. Okul projesiyle bilgi almak için, okul
müdüründün talep edilmesi yeterlidir.

Okuldaki tüm faaliyetler çocuğun gelişmesinde fayadalı ve zorunludur.

6 Daha genis bilgiler için…….

Okulda bulunan imkânlar : (her okul listeyi tamamlayabilir)
 Kütüphane ve belgelenme merkezi (B.C.D.)
 Bilgisayar salonu
 Spor salonu
Beden egitimi için, ögrenciler uygun sekilde giyinmelidirler (spor
ayakkabisi ve giyecegi…..).………..sinifi ögrencileri yüzmeyi ögrenmek
için havuza gideceklerdir. Bunun için de : mayo, havlu, havuz takkesi ve
sabun’a ihtiyaçlari vardir. Bu faaliyet mecburidir. Yanlizca doktor raporu,
ögrenciyi havuzdan muhaf edebilir.
Sinif projelerine dayanarak, ögrenciler degisik faaliyetlerde bulunabilirler :
yelken sporu, golf, tirmanma, kayak, güres, kültürsel faaliyetler.
Ögrenciler sinifla birkaç günlügüne baska yere tasinabilir ve bir faaliyet
merkezine yerleserek faaliyetlerini uygulayabilirler. Bôylece baska
ortamlari kesfederler. Eger disari çikis pojesi varsa, ebeveyinlere önceden
haber verilip, razilari imzali olarak alinir.

Yöneltme :
CM2 sinifindan sonra, ögrenciler orta okula giderler.

5 Tamamlayici hizmetler

Her yilin ekim ayinda, ögretmenler kuruluna katilak için ebeveyin seçimi
yapilir. Yabanci tabiiyetli ebeveyinler, fransiz ebeveyinleri ile ayni hakka
sahiptirler.
Ögretmenler kurulunun fertleri : müdür, seçimle gelen ebeveyinler,
belediye baskani, Milli Egitim bakanliginin temsilcisi, okul ögretmenleri,
çocuklarla ilgilenen diger görevliler.

Cesitli hizmetler : (her okul listeyi tamamlayabilir)
 öglen saatinde teklif edilen faaliyetler
 aksam saatinde teklif edilen faaliyetler
 sabah okul öncesi çocuklarin agirlanmasi
 aksam okul sonrasi çalisma saati
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Ebeveyinlere kullanisli açiklamalar :
Ailelerle irtibat
Toplanti tarihleri yazili olarak ebeveyinlere bildirilir.
Ayrica, ögrenci karnesi, senede üç defa ailelere iletilir. Ögrencinin
ögretim kapasitesi ve uzmanlasma derecesi bu karnede belirtilir. Aile
fertleri (ebeveyinler, çocuklar) ögrencinin çalisma sonuçlari hakkinda
düsüncelerini sunabilirler. Eger sorulariniz veya endiseleriniz varsa,
çocugunuzun bas ögretmeni ile randevu alarak görüsebilirsiniz.
Ögretmenler Kurulu

Ögretmenler kurulu her üç ayda bir toplanir.
Kurul, iç Yönetim kurallarini düzenler ve oya sunar. Okulun maddi ve
olanaklari hakkinda tartisip, fikirlerini sunar ; eger sakat ögrenciler varsa
okula uyum sekillerini tartisir, yemekhane, okul saatleri, haftanin
düzenlenmesi, okul disi faaliyetler, çocuklarin güvenligi, okulla ilgili tüm
sorunlar ve okul binasinin kullanilis sekli hakkinda tartisilir. Siniflarin
düzenlenmesi, ôgretim malzemeleri ve ögretmen-ebeveyin iliskileri
hakkinda bilgiler verilir.
Okulun iç yöetim kurallari

Önemli adresler
Ilk Ögretim Müdürlügü, Ain Vilayetine Yeni gelen kisileri
agirlama merkezi C.R.L. (Açiklamali yetisme dersleri)
5, rue La Fontaine
01000 Bourg-en-Bresse
 : 04 74 21 99 54
ce.ia01-enaf@ac-lyon.fr

Bu kurallar vilyet müdürlügü tarafindan hazirlanmistir ve ögretmen
tarafindan size verilir.

Kaza durumunda
Okulun ilk günü, her ebeveyin, kaza oldugu takdirde haber verilebilmesi
için, adres ve telefon numaralarini vermek zorundadir (veya çocukla
ilgilenebilecek kisinin adresi).
Cocuk hafif derecede yaralanmis olsa bile, ebeveyinlere haber verilir, acil
degilse aksam çikis sattinde bildirilir. Eger çosugun durumu agir ise ve
kimse gelip kendisiyle iliglenemez ise, okul yetkilileri ilk yardima haber
verip çocugu hastahaneye yollarlar. Mûmkün oldugu müddetçe, bir
ögretmen çocuga eslik eder.
Sigortalar
Cocugunuzun okula kaydi sirasinda, sizden sorumluluk sigortasi
istenir ; bu sigorta mecburidir. Okul gezileri için ise baska bir sigorta
gereklidir.
Daha genis bilgi için, okul Müdürüne danismaniz uygundur.
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OYONNAX’da yeni gelen öğrencilere yönelik karşılama düzeni
Collège Jean Rostand
5, rue Marcel Gaget MARCHON
01100 Arbent
 : 04.74.77.15.79
enaf.0010065r@ac-lyon.fr

