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Anaokulunda kalma süreleri,
teslim alma ve bırakma,
hastalık ve tatil hakkında

Kalma süreleri
Anaokulu normal şartlarda saat 07.30’dan 16.30’a kadar açıktır. Bazı anaokulları daha
uzun bir süre açık olabilir. Her anaokulu, kendi açılış ve kapanış saati hakkında sizi
bilgilendirecektir. Çocuğunuzun anaokulunda ne kadar süre kalacağının kararını siz verirsiniz.
Anaokullarında genellikle öğleden önce geziler, şarkı seansları, dil ve oyun grupları ve başka
etkinlikler düzenlenir. Geç geleceğiniz zaman bunu anaokuluna bildirin. Böylece çalışanlar
çocuğunuzu beklemeleri mi gerektiğini yoksa o günün etkinliklerine başlamaları mı gerektiğini
bilebilirler.

Çocuğu teslim alma ve bırakma
karşılanabilir. Çocuğunuzu almaya geldiğinizde de çalışanlarla görüşün ve anaokulundan
çıkarken bunu bildirin. Bu, hem çocuğunuzun güvenliği hem de çocuğunuza dair bilgi
paylaşımı için önemlidir.
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Çocuğunuzu sizden başkası teslim alacağı zaman bunun anaokuluna bildirilmesi önemlidir.
Böylece anaokulu çocuğunuzu buna hazırlayabilir. Ayırca anaokulunun çocuğunuzu önceden
kararlaştırılmadıkça başka birine teslim etmesi yasaktır, çocuğunuz o kişiyi tanısa bile bu
kural geçerlidir.
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Tatil ve izin günleri
Her yıl ödeme yapmadığınız dört hafta vardır. Bunların beş günü planlama/hazırlık günü olup
söz konusu günlerde çocuklar izinlidir. Diğer üç hafta tatil olarak kullanılır.
Bazı anaokulları tüm yaz açıktır, bazıları ise tatil sebebiyle iki-üç hafta kapalı olabilir.
Anaokulları genellikle ebeveynlerden çocuğun ne zaman yaz tatiline çıkacağını belirtmelerini
ister. Çocuğunuz, yaz tatilinde olacağını belirttiğiniz günlerde anaokuluna gelemez.
Eğer çocuğun kararlaştırılan tatil haftaları haricinde izin günü alması gerekirse, bunu
anaokuluna bildirmeniz gerekir. Anaokulları resmi tatil günlerinde ve 17 Mayıs’ta kapalıdır.
Pek çok anaokulu, Noel, Paskalya ve okulun sonbahar ve kış tatili zamanlarına ilişkin
ebeveynlere çocuklarının izne çıkıp çıkmayacaklarını sorar. Bunu yapmalarının sebebi
anaokuluna kaç tane çocuğun geleceğini öğrenerek personel sayısını ona göre planlamaktır.

Hastalık
Eğer çocuğunuzun genel sağlık durumu kötüyse, evde kalmalı ve anaokuluna gelmemelidir.
Kötü bir sağlık durumu örneğin yorgunluk, mide bulantısı, halsizlik veya kötü iştah olabilir.
Kusan ve ishal olan çocuklar, yüksek ateşleri olmasa bile belirtiler geçtikten sonraki iki gün
boyunca da evde kalmalıdırlar.
Çocukların evde tutulmasının en önemli sebebi anaokulunda salgına yol açmamaktır.
Ayrıca çocuğunuzun fazladan bakıma ihtiyacı olacaktır, anaokulunun ise hasta bir çocuk için
ayrı bir çalışan ayıracak kapasitesi yoktur.
Çocuğunuz hastalandığı zaman anaokuluna telefon ederek bunu bildirmelisiniz. Bu, bilhassa
çocuğunuzda bulaşıcı olabilecek bir hastalık çıkması halinde önemlidir.
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İlaç tedavisi
Bazen çocukların iyileşmek için ilaç kullanmaları gerekir. İlaçların doğru şekilde ve doğru
vakitte, doktorun belirlediği gibi verilmesi esas itibariyle ebeveynlerin sorumluluğundadır.
Anaokulu ilaç vermeye zorlanamaz, ancak genellikle hastalık sonrasında ilaç tedavisinin
uygulanmasında yardımcı olur. Bunun anaokuluyla kararlaştırılması gerekir.
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Bazı çocukların kronik hastalık sebebiyle her gün ilaç kullanması gerekir. Eğer bu ilaçları
anaokulu verecekse, bunun ayrıca kararlaştırılması gerekir. Böyle bir durumda çalışanların
ilaç tedavisine ilişkin gerekli rutinler hakkında eğitim alması gerekir.

