
İstanbul Robert Kolej Çocuk İnceleme Merkezi’ne katkıları için teşekkür ederiz... 

Merhaba, 

Yaz döneminde tatil nedeniyle ayrılıp tekrar okulumuza dönen ve aramıza yeni katılan ailelerimize, 

hoş geldiniz diyoruz. Geçen yıllarda bizlerle olan ailelerimize hatırlatma, yeni katılan ailelere bilgi 

vermeyi amaçlayan okul kurallarımızı dikkatlice okumanızı gerekli hassasiyet ve önemin tarafınızca 

gösterilmesini önemle rica ederken; Yeni eğitim öğretim yılının hepiniz için iyi geçmesini dileriz 

SEVGİLERİMİZLE 

ZAMAN 
Çocuklarımızın; günü belirli bir akış içinde yaşayabilmeleri ,özenle hazırlanan günlük 

programdan tam olarak yararlanabilmeleri için; 

Tam gün gelen grup: Sabah en geç 09:00 'da gelinmesi -akşam en erken 15:00’de okuldan ayrılması  

Yarım gün (sabah) gelen grup: Sabah en geç 09:00’da gelinmesi - öğlen en geç 13:00’de ayrılması 

şeklinde yukarıdaki saatlere uyulması gerekmektedir. 

Haftanın belirli günleri gelen çocukların.kararlaştırılan günler dışında okula gönderilmesi.sınıf 

kapasitesinin üstüne çıkmasına neden olduğu için (çok özel durumlar haricinde) mümkün 

olamamaktadır.  

İLETİŞİM 
Çocuklarımızın okula gelememe,servise verilememe,daha erken ayrılmak gibi durumlarının 

,okul idaresi ne bildirilmesi yeterli olacaktır. 

Öğretmenlerle telefon görüşmelerinin, eğitimin bölünmemesi açısından küçük grup için; 

08:00-09:00 ya da 11:30-12:00  büyük grup için;   08:00-09:00 ya da 13:00-13:40 saatleri 
arasında   yapılması rica olunur. 

Öğretmenlerimiz veya okul idaresi ile özel görüşmeleriniz için randevu almanız 

gerekmektedir. Böylece bizlerde günlük eğitimimizi ve değerlendirmelerimizi programlama ve 

uygulama fırsatını yakalayabiliriz. 

Günlük program içerisinde eğitimi desteklemek amacıyla sizlerden isteyeceğimiz materyalleri 

zamanında bize ulaştırmanız eğitimimizin aksamaması açısından son derece önem taşımaktadır. 

Gerekli desteği ve hassasiyeti göstermenizi rica ediyoruz. 

Çocuklarımızın davranışlarının ve tepkilerinin nedenlerini daha net anlayabilmemiz ve gerekli 

desteği verebilmemiz için çocuğunuzun ev yaşamındaki sıradışı olayların  [ebeveynlerden birinin 

evden uzaklaşması,seyahat,ölüm,kavga,kalıcı misafir, vb.)öğretmene ya da idareye bildirilmesi 

önemle rica olunur. 



 SAĞLIK 
Diğer çocukların sağlığını etkileyici her hangi bir hastalık durumunda çocuğunuzun okula 

gönderilmemesi, okula başlayacağı zaman ise doktorundan alınacak sağlıklı olduğunu bildirir raporu 

okulumuza göndermenizi rica ederiz. 

Hasta olan çocuklarımızın okula devam etmeye başlamadan önce doktorundan okula devam 

edebileceğine dair yazı alarak, okula getirmenizi ilaçların üzerine, çocuğunuzun ismini, verileceği 

saatleri yazmanızı önemle rica ederiz. 

Çocuklarımızın sağlığı açısından büyük önem taşıyan tırnak ve saç kontrollerini yaşanabilecek 

sorunları öncesinden engellemek amacıyla hafta başında yapmanızı rica ediyoruz.  

ÖZEL EŞYA 
Çocuklarımızın okul içerisinde giydikleri ayakkabıların kolay giyilip çıkartılabilir olması ve 

giyimlerini güçleştirecek nitelikteki askı ve kemerlerin kullanılmamasını rica ediyoruz. Bilindiği gibi 

çocuklarınızın öz bakım becerilerini geliştirmeleri açısından kendilerinin rahatlıkla giyip 

çıkarabilecekleri giysiler kullanmaları büyük önem taşımaktadır. 

Yaşanabilecek karışıklıkları önceden önlemek amacıyla çocuklarımızın isimlerinin yedek 

kıyafetlerin üzerine işlenmesi yada yazılması gerekmektedir. 

Çocuklarımız okula gelirken kendilerine zarar verebilecek veya kaybolabilecek nitelikteki 

kıymetli eşya ve takıların takılmamasını, gönderilen takı veya eşyaların kaybolmasından okulumuz 

sorumlu değildir. 

Okulumuzda her gün oyuncak getirilebilir. Okulumuza getirilecek oyuncakların şiddete 

yönelik olmaması (Kılıç.silah,bıçak vb.) yada çok özendirici,korunması güç olanlarının getirilmemesi 

konusunda gerekli hassasiyeti göstermenizi rica ediyoruz. 

GÖSTERİLEN DESTEK VE PAYLAŞIMIN BİZLERİ DAHA İYİYE ULAŞTIRACAĞI 

İNANCIYLA ŞİMDİDEN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ. 


