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ı. EĞirirvı sAATLERlMlz :

Kreşimizin hafta içi her gün açılış saati 08:00 kapanış saati 17:45'tir.

2. özELe üıuı-enirvıiz

xirap oxuıvıe zAMANl: Çocuklarımızın malzeme listesinde aImlş oldukları resimli öykü kitaplarına
etkinlik programları içerisinde düzenli olarak yer verilerek çocuklarımızın kitap sevgisi ve paylaşma
deneyimini kazanmaları amaç|anmaktadır.

ooĞurta cÜı,ıÜ xurı.ııvıAlARl: Çocuklarımızın doğum günleri kreşimize ait web sitesinden
http://kres.m u ratnasa-bId.gov.tr aylık olarak fotoğrafları paylaşılarak d uyurulmaktadır.
Kreşlerimizde de doğum günü çocuğunun kendiniözel hissetmesi için doğum gününde arkadaşları
ve öğretmeni tarafından müzik eşliğinde sözel kutlama yapılacaktır. Bunun dışında bir hediye kabul
edilmemektedir. Pandemi koşulları nedeniyle covid yayıiımını en aza indirmek amacıyla şube
kreşlerimizde ailelerle birlikte pasta kesilerek doğum 8ünü kutlaması yapılmaması kararı alınmıştır.

3. KRESİMİZDE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

AYL|K çAL|şMA PRoGRAM|
Her ay ayın son iş günü, önümüzdeki aya ait "Aylık Çalışma Programı " kreşimize ait web sitesinden
htto://kres. muratpasa-bld.eov.tr d uyu rulmaktadır. Öğrencilerimizin ''Aylık Çalışma Programı ''
velilerimiz tarafından takip edIlmesi önemlidir. VeliIerimizin çocuklarımızın okula geliş gidiş
saatlerini; programda belirtilen kahValtl Ve yemek saatlerine göre ayarlaması gerekmektedir. Belirli
bir plan Ve programa göre hareket ettiğimiz için çocuklarımızın programda belirtilen sabah
kahvaltısı saati dışında kahvaltıya indirilmesi uygun değildir.

EKo-oKUt ÇAtlŞMA|.ARl: okulumuz bir eko-okul olduğu için eğitim programımız kapsamında
Çocuklarımız|a düzenIi olarak çevre ve çevre bilincine yöne|ik etkinlikler de uygu lanmaktadır. Eko_
okul Programımız kapsamında; sınıf içi etkinliklerimiz, gezilerimiz ve aile katılımlı projelerimiz
uYgulan maktad ır. (Aile katılımlı çevre etkinliklerim ize örnek olarak; Atık yağ ve atık pil toplama
projeleri gibi...)

KRESIMIZDE YASAM



4. KREsıMlzDE lLET|slM

VEti-ÖĞRErMEN GÖRÜŞME GÜN VE SAATLERiMiz: Kurumumuzda slnlf öğretmenlerimiz, günlük
aklştaki devam eden etkinlik pro8ramlarlml2ln aksamamasl açlslndan gün içinde gelen cep telefonu
aramalarlna ve whatsapp yazlşmalarlna cevap Veremeyeceklerdir. ProgramImlzln aksamamasl Ve

s|n|f öğretmeninin çocuk ile il8ili bilgile.i daha sağllkll sunabilmeleri açl§lndan görüşmeler önceden
randevu allnarak 5lnf öğretmeni ile telefon 8örüşmesi yapılmaktadlr.

Tüm bunlarln d|şlnda veliler çocukla.lnl merak ettikleri her saatte kreşimizj arayabilirler, danlşma
biramimizdeki çalüşanlarım12 iletişimi sağlayacaktlr.

wEB siTEMiz: Ayllk yemek menümüz, s|nlf dersleri ayl|k bültenlerimiz, rehberlik yazllarlmlz,
uy8uladlğlmlz etkinlik haberleri Ve tüm duyurularlmlz kreşimize ait web sitesinden
http://kre5.muratpasa-bId.gov.tr duVurulmaktadIr.

5. öDEV TAKıBı
o Kreşimizde her cuma günü öğrencilerimizin o hafta aldlk|an eğitımi destekleyici nitelikte hafta

sonu ödevleri Veya aile katlllm çallşmalarl gönderilmektedir, Hafta sonu ödevleri hem eğltimi
destekleyici olmasl yönünden hem de çocuklarımızln erken yaşta 50rumluluk dtıygulannın
8elişmesj açlslndan önem taş|maktadl.. Çocuklarımızın büyük bir sorumlulukla eve getirdikleri
ödevleri evde sizlerin rehberliğinde kendilerinin yapmalan ve yapllan ödevi whatsapp.dan
öğretmenimiz ile paylaşmayl unutmamalarl 8erekmektedir.

6. DEVAM - DEVAMslzLlK

Eğitim-öğretim §üreci boyunca uygulayacağlmlz eğitimima2in devamlll|ğl Ve kal|clllğl için
çocuklaİlmlzln hastallk harici devams12llk yapmamasl 8erekmektedir.

Çocuğun okuIa 8elmeme durumunda ise Veli taraf|ndan slnlf öğretmeni ya da danlşma birimine
haber verilme5i gerekmektedir.

Yönetmeliğimiz gereği yazlll olarak herhangi bir neden belirtmek5izin arallkslz 10 8ün veya daha
fazla süİe devam etmeyen çocuğun kaydı kuİum taraf|ndan 5ilinmektedir. Bu nedenle 10 gün veya
daha fazla 5üre devam etmeyecek olan öğrencilerimiz için kurum idaresine yazlll bildiriyapllma5l
gerekmektedir.



7. TEMıZLıK VE sAĞLıK

Kreşimizde sağlık açısından olumsuz sonuç|ara sebep olabilmesi riskinden dolayı diş fırçalama
uygulaması yapılma m aktad ır.

Hastayken çocuklarımız kendilerini iyi hissetmedikleri için eğitim etkin liklerinden yeteri kadar
yararlanamama ktad|r, huzursuzluk hali etkin olmaktadır Ve iyileşme süreci uzamaktadır. Bu
nedenle hem hasta olan çocuğumuzun kendi sağlığı açısından hem de diğer çocuklarımıza
bulaşıcılığı önlemek amacıyla hasta olan çocuk|arımızın iyileşme süreci bitene kadar evde ist|rahat
etmesi gerekmektedir.

Bulaşıcı bir hastalık tespit edilen çocukların iyileşinceye kadar evde istirahat etmesi sağlanır,
hastalık sonrası çocuğun "okula devamında sakınca olmadığına" dair sağlık kurumlarından alınan
doktor raporu getirilmesa gerekmektedir.

Okulda ilaç alması zorunlu olan öğrencilerim|z için ise; ilaçlar ancak veli tarafından sınıf
öğretmenlerine ilaç izin formu sunulması koşuluyla sınıf öğretmeni tarafından verilebilmektedir.
Verilecek i|acın üzerinde saat kaçta, kaç ölçek verileceği ve çocuğun isminin yazılı olmasına özen
gcisterilmelidir.

Çocuklarımızın sağlık güvenliği açısından kurumumuzun yemek menüsü haricindeki hiç bir yiyecek
tarafımızdan çocuklarımıza ve rilm em e kted ir.

Çocuklarımızın sağlık güvenliği için ve küçük yaşta özendirme olmaması için şekerleme abur cubur
ürünleri de tarafımızdan çocuklarımıza verilmemektedir.

8.

o

civiıvı

Çocuklarımızın terleme veya üstelerinin kirlenmesi durumunda kıyafetleri değiştirilm ektedir.
Üstelerinin değişmesi gerektiğinde ku llanabilecekleri yedek kıyafetlerinin çantalarında bulunması,
zor anlarında onları rahatlatacaktlr. Bu nedenle yedek giysilerinin dikkatle iz|enmesi ve 1hafta
yetecek şekilde okula gönderilmesi önemlidir.

karışmaları önlemek amacıyla yedek kıyafetlerinin, ayakkabılarının ve tüm kırtasiye
malzemelerinin üzerine çocuklarımızın isimlerinin velilerimiz tarafından yazılarak etiketlenmesi
gerekmekted ir.

Çocuklarımızın okula gelirken (kolye, bilezik, künye, küpe, yüzük) takmamaları, kız öğrencilerim izin
oje sürmemeleri ve saçlarınıtoplayarak gelmelerine özen gösterilmelid ir.



9. cocuK TESLıMı

Çocuklarımızın güVenliğini sağlamak için; çocuklarımız, anne-baba haricinde aile yakınlarına teslim
edilemez. Aile yakınlarından birisinin çocuğu alması istendiğı durumlarda anne veya baba
tarafından telefonla kreşimize bildirilmesi ve almak isteyen aile yakınının kurumumuza kimliğİni
göstermesi, bu durumun süreklilik arz etme5i halinde ise veli tarafından dilekçe verilmesi
gerekmektedir.

Kurumumuzda Çocuklarımız, sabahları giriş saatlerinde an ne-babalarından alınıp akşamüzeri çıkış
saatlerinde |se yine anne-babalarına teslim edilmektedir. kurumumuzun servis hizmeti
b u lu n m a m a ktad ı r.

10.GEzıLER

Geziler okul saatleri lçinde yapılır. Çocuklarımızın gezilere katılabilmesi için velilerimizden izin
k6ğıdı alınır. İzin k6ğıdı olmayan çocuk|ar okuldan dışarı çıkartı|maz.


