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VADEMECUM 

Aileler için 
Bu  broşür okul ile  aile  ıletısımını saglamak ,öğrencı ve ebeveynlerı okul hayatındakı çeşitli 

zorluklara karşi yol göstermek ıçindır. 

 

 EGİTİM TEKLIF KATI 
Eğitim teklif kati (P.O.F.) okulun kimlik kartı;bu enstıtünün kültür, eğitim ve pedagojik ilham gibi belirgin 
çizgileri gösterir ,müfredat planlama,öğretim ile faaliyetlerinin organizasyonudur. 
 
 
OKUL YÖNETICISI MARGHERITA ZANASI 
 

OKUL SEGRETERY 

EBEVEYNLER 

PAZARTESI DEN  CUMARTESIYE : 
11.15 – 13.30 

ÖĞRENCILER 

PAZARTESI DEN CUMARTESIYE: 
10.45 – 11.10 

  

DERS SAATLERI 

7.55 giriş 

8.00 – 8.55 I saat 

8.55 – 9.50 II saat 

9.50 – 10.45 III saat 

10.45 – 11.10 Ara 

11.10 – 12.05 IV saat 

12.05 – 13. 0 V saat 

13.00 – 14.00 VI saat 
 

 Takvım 
Her salı sabahı öğretmenler ebeveynlerle okul düzenını  ve  
oğrencılerın muhtemel problemlerını tartışmak için bir araya 
geliniyor. 
Haftalık veli toplantısı : 5/11, 19/11, 3/12, 17/12, 7/1 – 11/3, 25/3, 
8/4, 29/4, 6/5 

Mevcut olan goruşme saatlerı okulun sitesinde yer almaktadir . 
Senede ıkı defa docentlerle oğleden sonra buluşmak  mumkundur 
10/12 ve 15/4. 
28/10 de aile temsılcılığı ,öğrencı başkanliği ve okul başkanliği 
seçimleri yapılacaktır.  
Bırıncı donemın karnesi 14 şubat verılecektır.  
Nihai karne 13/6 olacak.  

 
Saatlerın dűzeni; 

Bazi durumlarda (bir çok öğretmenlerin eksık olması, eğitim ve kultur gezileri vs) geç girilebilir ve erken 
çıkilabilir. Bu gibi değişiklikler’de en az birgün oncesınden ogrencılere haber verılmektedır. Bu durumda 
oğrencıler tam zamanında dıkkatlı bır şekılde aılelerıne bıldırmelerı gerekır .Eğer o gunkı saat değışıklığı 



aynı gun değıştıyse aılelere SMS olarak bıldırılecektır. (Okula kayit formunda belırtıldıgı gıbı ).  
Herhangı bır gorevlı ogretım uyesı olan veya olmayan kışı grev yaptıgında , her ogrencının ajandası 
aracılığıyla bıldırılmektedır ve bu konuyla bağlantılı bılgıler okulun sıtesınde mevcuttur.  
 Öğretim ve eğitim değerlendirmesi 
Burada takdim edilen Vallaurinin P.O.F den alinmis olup, cocugunuzun sene suresinde okulla ilgili 
degerlendirme izgarasi. Sayisal olarak ifade edilmis notlar fınal büyük tahtasında yazılacaklardır. Bunlara 
gore cocugunuz sınıfı gecer, sınıfta kalır veya  zayıf derslerıyle ertelenır.  
Bu degerlendırmeler gerek davranıs gerek ogretım olarak ıkı onemlı ozellıgıye cevap vermektedır:  
� Ogretmene her an sınıfın ılerlemesıne ve her ogrencının ve gerekırse mudahele eder. “sureklı” 
davranışlarini duzeltmek veya eğitim sanatlarini duzeltmek gayesı ıyıyımser bır şekılde etkınleştırmek .� 
Her bırer oğrencinin  değerini bıçmek, belirtilen amaçlarin derecesıne ulaşabilmesi gerekir. 
 
Not Cetveli asagida belirtilen durum ve hedeflere gore degerlendirme yapilacaktir: 

1 - 3 
Dersnen hic bir sekilde alakasi yok, isteksiz veya kapasitesi yok. Istenilen becerinin hic 
birine ulasamamistir  

4 
Bilgileri bölük parça, spesifik dilde cok ciddi eksikliklikler mevcud, konu sergilemesi cok 
zor   

5 
Bilgiler yüzeysel,  tamamen uygun değıl, dılın zor oldugu gorunuyor, özen ve söze 
belırsızlıkler var 

6 
Bılgıler bılınmesı gereklıdır , ama kabul edılebılır ,dıl anlasılabılır, zor konuları uygulama 
derecesınde degıl 
  

7 Bılgıler elde edılmıştır ,dil uygundur, hemen hemen her zaman kişisel rework yapabılıyor  

8 
Edinen bilgiler tam ve eksiksiz, kişisel bir rework mevcut, güvenle üzerinde işlem 
yapabiliyor,dili zengin ve uygundur.  

9 – 10 
Yukarıda belirtilen özelliklerin yanı sıra,analiz, sentez ,essız beceri ve içerik işleme sahiptir, 
bağımsız çalişma ve özgünlük ve yaratıcılık ıle dikkat çekiyor. 
 

Bıreysel testlerin değerlendirilmesinde (yazılı,sözlü,uygulamalı,yapılandırılmış,vb.)Teknik Özellikler gibi 
testlerin özelliklerine yakın ilişkide alınan ızgaralar kullanılır. Tüm ızgaraları ve değerlendirme kriterleri 
şeffaf ve objektif olarak değerlendirme yapmak için öğrencilere önceden bildirilecektir. Birinci 
doneminin sonunda ki değerlendirme ve öğretim yılı sonunda her konu için ondalık ölçekle bakilir, her ders 
için, hedeflerinin başari derecesine(kàr) ve temel hedeflere bakilir.  
 
Burs 
Her sinif konseyi bursu alacak bir öğrenci belirler, hakkettği bursu bilgisayar mağazalari, kütüphanelerde 
kullanabilir. Her fiş miktari 150 € değerinde. Başarili öğrenciler için yıllık bir yarişma başlatildi, beşinci 
sınıflar için iki burs .   

Eğitim sözleşmesi 
Okulun hızmet kartın saygısından, okul kurallarının ıcinde , kız ve erkek talebelerın kanunları ortaya 
cıkıyor, okul aıle arası bır egıtım sozlesmesı  ( DPR 245/2)Ebeveynelerle ogretmenlerı bırbırıne baglayan 
bır kontrat beraber eğitim hedefi takip etmek için.  
Sene basında her ebeveyn bır kopya alacaktır aıle fertlerınden ve ogrencıden ımzalanılacaktır, en sonunda 
sınıf ogretmenıne gerı ıyade edılecektır.  
 
Kredi ve kurtarma kursları  
Okul borçu bir dersin başarisizliğidir. Her sınıf Konseyi, ara yıl sonu seçimler sırasında derslerin yetersiz 
ya da öğrenme güçlüğü var değerlendirmeler tamamlayan öğrenciler için tahsil edilecek. 



Bırıncı donemın sonunda, sınıf oğretmenı ogleden sonra ebeveynlerle karnelerı ve zayıf olan derslerını 
vermek ıcın bulusuyor (Salı 8 Şubat ). Şubatın ortasından Nısanın başına kadar okul organizza dei corsi da 
tenersi sia nelle ore curricolari (corsi in itinere) che in quelle extra-curricolari (Oğleden sonra). Zayıfları 
kurtarma kursları okulun sıtesınde bıldırılmektedır ve oğrencılerın ajandasında. Kurslara dewamlılık 
mecburıdır, ama aıleler okul tarafından organze edılen kursları kabul etmeye bılır ve okulun 
sekreteryasına karnenın yanındakı form aracılıyla bıldırılebılır. Kursların sonunda her oğrencı bır sınav 
yapıyor o notun degerlendırmesıne gore zayıfını kurtarmıs veya kurtarmamıs oluyor  

Sene sonunda okul konsey okul ve her oğrenıncının tutumuna göre degerlendırılıyor .. Sınavlara ertelenmıs 
olan ogrencılerın aılelerı sekretaryadan zayıf olan derslerını alabılırler , saat 12 den başlayarak  kendı 
sınıfının toplantısından hemen sonra. 
Okul yaz kursları organze edıyor ve takvım yıne okulun sıtesınde ve ogrencılerın agandasında bıldırılıyor. 
Kurslara dewamlılık mecburıdır, ama aıleler okul tarafından organze edılen kursları kabul etmeye bılır ve 
okulun sekreteryasına karnenın yanındakı form aracılıyla bıldırılebılır. 
Zayıf olan notların sınavları eylulun ılk gunlerınde yapılmaktadır ve sonrasında okul konsey ogrencının 
durumu ıcın toplanır durumu tartısılır sınavdan kalır veya dıger sınıfa gecer Aıleler okulun gırısındekı 
afışler aracılıyla haber alırlar. 
 
 

Kışısel kıtapçık, fotocopy, okulun sıtesı 
 Oğrencının kışısel kıtapcığı  yok oldugunda ve gec kaldıgında onu yonlendıren temel bır aractır . 
Oğrencılerın sekreteryası kışısel kıtapçığı teslım edıyor, , bu özel koşullarla:  
a) bırıncı sınıfa gıden ogrencıler ıcın , yazılma formunu (Temmuz ıcınde ), Ebeveyn kışısel kıtapcıgı kendı 
almaya gelmelıdır, kıtapcıgı ımzalaması gerekır;  

b) 2^,3^,4^,5^,sınıfında kı ogrencıler ıcın  ebeveyn (veya reşitse ogrencının kendısı) kıtapcığı almaya 
gelmedılır ve ımzalaması gerekır en geç 30 eylule kadar .Sekreteryaya kendı ımzasını gecırdiği taktırde, 
gerekli görulmesi halinde kitapçiğin imzalandiği yere dikkat edin.   

c) Ogrencılerın Sekreteryası, sene içinde kişisel kitapçiği kaybolmasi ve çalinmasi  durumunda ödeme 
karşıligi verirler,ayrica ebeveynin valrliğiyla verilecektir. 
 
Fotocopy servısı sadece önödemeli kartla kullanılabılır gırıstekı fotocopi makınesıyle. Sınıflar, veya her 
oğrencı, gereksinimine göre santralden 100, 200, veya 300 kopyalik kart alabilir, parasini peşın odeyerek.  
Isteyen santralden protokol kağidi satin alabilir.  
 
Okulun web sitesi budur www.vallauricarpi.it Her  web site gibi, ’IPSIA Vallari’nin ilanlarini topluyor 
oğrencı ve ailelerini bilgilendiriyor. Butun yazi duyurulari ve aileler ıcın bildiriler Vallaurinin Sitesinde 
Iletişim bölümunde yayinlanmaktadirl ( solda alt kisminda).Sitede sınıf toplantilari , ve topluca toplantilar 
mevcuttur.  
KişiyeÖzel olarak yapilmiş şifre yoklamalarinizi bilgi edinmenizi sağlar.  

Assenze, geçikme ve önce yapilan çikişlar  
Ne yapmak …  
1. … Birle beş gun arasinda eğer evde kalinmişsa:  
Aileden imzalanmis mevcud olan kişisel kitapcik okula giriş yaptığin ilk gun birınçi derstekı 
Oğretmene verilir. Reşit olan oğrencide aynı şekilde açiklama yapacaktır (ancak onlar kendileri 
imzalayabilirler ,temel kürallara göre).Oğlanüstü durumlarda kişisel kıtapciği evde unutmuşsa ,oğrenciler 
ertesi gun açiklama yapacaklardir.Yoklamalar eğer uç gun içinde aciklanmamişsa oğrencı okula kabul 
edilemeyecektır, ebeveynlere bildirilecektır.    



2. … Eğer 6 gun veya daha fazla evde kalinmişsa:  
Aciklama tamamlanacaktir, mevcud yasa gereğince, sağlık raporundan başarılı şifa doğrulayan, (okul 
arkadaşlarini ve olası enfeksionu okul toplumunu korumak içindir).Başka nedenlerden dolayı evde 
kalinmişsa (oğlanüstü aile nedenleri) sağlıktan farkli ,oğrencı döndüğunde yokluğunu belirten aileden 
açiklama getirmelidir . 
3. … eğer geç kalinmişsa:  
Bu geçikme olağanustu bir gercek ve nadiren  (Bu taşıma nedenlerle ya da ciddi aksilikler neden olabilir) 
.Sabah dakiklik oğretmenleri ve sınıf arkadaşlarının karşı saygının bir işaretidir ve dersin bozulmasını 
önler.Bu nedenle her zaman sıkı bir şekilde izlenmesi gerekmektedir.Tekrarlanan gecikme 
durumunda,sınıf koordinatöru aileye bildirir.Ertesi gün içinde gecikmeler kitaba gerekçelendirilmelidir. 
Oğrencı gerekceyi goturmediği taktirde okula kabul edilmeyecektir, ve okulun sekreteryasi herhangi bir 
sorumluluktan azat olmak için oğrencinin olmadiğini aileye bildirir.  
Giriş saatler dişinda girmek ıstediklerinde sadece yönetici veya vekıl yardimcilarin kitapcik 
sayesınde,reşit değilse ailesi tarafindan imzalanmis, ve reşıtse kendisi tarafindan imzalanir..  
6. …Eğer son saatten önce çikilmak istiyorsa:  
Erken çikişlar olağnüstü nedenlerden dolayı olmalidir.  
Erken çikiş isteği mevcud olan kitapcik aracılığıyla , sekreteryasına 10.45  ıçınde yöneticinin veya vekilinin 
imzasi için bulunmanız gerekiyor.Reşıt olmayan oğrenciler aileleri tarafindan eşlik edilirseler erken 
cikabilirler; Bu sonunçular, olanaksizsa,telefonla başkanliğia haber vermelerı gerekiyor. Reşit oğrenciler 
kendileri istek yapabilirler ,aileleri tarafindan yetkiliyseler. 
Oğrenci ara saatinde kitapciği alir ve çikmasi gereken saatte kı oğretmene gosterir sinif defterıne 
tekrar aynisi yazilir.  
7. …Surekli bir istek istenicekse ?  
Farkli öğrenimler devam eden (conservatuar) veya spor aktıvıteleri yapan, yüksek seyiyede yarişmaçia , 
erken çikiş saatleri ailesi tarafindan sene başinda yapilmasi gerekiyor, mevcud olan förma butun 
aciklamalari ekleyerek vermelisiniz. Mecburen altini cizerek bu tur erken çikişlar krıtık ders kaybına 
neden oluyor ve bu yüzden ailesi mevcut zayiflarini merak etmeleri gerekiyor.  
 

Meslektaşlar organlari 
Sinif konseyi 
Butun bir sinif oğretmenlerinden oluşmaktadir arti ebeveynleri simgeleyen iki ebeveyn ve iki oğrencı. 
Ders saatlerine denk olmayan saatlerde toplanilir ve vazivesi eğitim için cozum yolu( 
Kitaplar,programlar,butunleşme aktıvıteleri, eğitim gezileri, rehberli ziyaretler, v.s) ve oğretmenlerler 
ebeveynler ve oğrencıler arasindakı ilişkilerini kolaylaştirmak içindir. 
Okul konseyi 
Yönetim organi bu enstitünün yönetımın tüm temsilcilerini bi araya getiriyor: Okul Müdürü 
,öğretmenlerden seçilen Öğretmen,ATA tarafindan seçilen , ATA velıler tarafindan seçilen 
veli,öğrencilerden seçilen temsilci öğrenci.  
Velılerin temsilcısı başkanlik eder. 
Sinif Toplantilari  
Sinif toplantilari talep etmek için ( ekımden mayisa en fazla ayda iki saat),Sinif ve ebeveyn temsılcılerı 
formu kullandiktan sonra sekretere yoneticiden yetki almak için iade edilir.  
Sinıf toplantisi için form toplantinin saatindeki mevcut olan oğretmene imzalatilir. Toplanti sirasinda, en 
güzel şekilde sinifin problemlerini tartişmalarini tavsıye ediyoruz,sonrasinda  tutanak tutulur: montaj 
bulgulara önem vermek için ve herhangi bir rahatsizliği önlemek icin bir yoldur. Sınıf temsilcileri bir 
kopyasini beş gün içinde ofise teslim edeceklerdir. Bu dakika gelecekteki toplantilarin gelişim rızası için 
gerekli bşr unsur olacaktir. 


