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İngilizce bilmeyen anne babalar için tercüme edilmiş bilgi. 

Eğitim Sosyal Hizmetlerinin görevlerinden birisi de çocukların okula katılımını 
teşvik etmek ve güvenlikleri için okulları desteklemektir. Hizmet, anadili 
İngilizce olmayan ya da farklı okul sistemi ya da uygulamalarının bulunduğu 
başka bir ülkeden Bournemouth'a gelen anne baba ya da velilerinin 
kullanabileceği verilerin kısıtlı olduğunun farkındadır. Bu nedenle gerektiğinde 
tercüme edilmesi ve dağıtılması için aşağıdaki bilgileri derledik. 

Çocuğum kaç yaşında okula başlayabilir? 

Bir çocuk 4 yaşına girdikten sonraki ilk Eylül ayında okula başlayabilir ve ailesi 
alternatif bir eğitim sağlamıyorsa yasalar uyarınca 5 yaşından sonraki ilk okul 
döneminde okula başlamak zorundadır. Bir çocuk ister Seçmeli Evde Eğitim 
alsın, isterse özel/bağımsız bir okula gitsin 16. yaşgününü takip eden Haziran 
ayı içindeki son Cuma gününe dek okula devam etmelidir. 2008 yılı Eylül 
ayından sonra ortaokula başlayan çocuklar 2013 yılının Haziran ayı içindeki son 
Cuma gününe kadar, yanı 17. yaşgünlerini müteakip okula devam etmelidir. 
Yaş, 2015 yılında 18. yaşgünlerini müteakip olmak üzere tekrar artacaktır. 

Çocuğunuzun okulunu nasıl bulacaksınız? 

Yaşayacağınız adresi öğrendikten sonra Bournemouth Belediye Binasındaki 
Bournemouth okul kabul hizmetleri ile irtibata geçmenizi tavsiye ederiz. 
Hizmet okula giriş ve okulla ilgili her türlü sorunuzda size yardımcı olacaktır. 
İlkokul çağındaki (4-11 yaş arası) ve ortaokul çağındaki (11-16/18 yaş arası) 
çocuklar hakkında bilgiler birbirinden farklıdır.  

İlkokul kitapçıkları ve okula başvuru formlarına bu adresten çevrimiçi olarak 
ulaşabilirsiniz;  

http://www.bournemouth.gov.uk/ChildrenEducation/InformationforParentsCarers/Applyi

ngforaSchoolPlace/StartingPrimarySchoolInformation2011-2012.pdf 

Ortaokul kitapçıkları ve okula başvuru formlarına bu adresten çevrimiçi olarak 
ulaşabilirsiniz; 

http://www.bournemouth.gov.uk/ChildrenEducation/InformationforParentsCarers/Applyi

ngforaSchoolPlace/MovingUpToSecondarySchoolInformation2011-2012.pdf 

Bu belgelerin bir kopyası da yerel kütüphanelerde ve Müşteri Hizmetleri 
Merkezinde bulunmaktadır. Çocuk Bilgi Hizmeri Pazartesi'den Cuma'ya 9:00 ile 
16:00 saatleri arası açıktır. Tel: 01202 456223 Adres: Town Hall, St Stephens 
Road, Bournemouth BH2 6DY. 

 

http://www.bournemouth.gov.uk/ChildrenEducation/InformationforParentsCarers/ApplyingforaSchoolPlace/StartingPrimarySchoolInformation2011-2012.pdf
http://www.bournemouth.gov.uk/ChildrenEducation/InformationforParentsCarers/ApplyingforaSchoolPlace/StartingPrimarySchoolInformation2011-2012.pdf
http://www.bournemouth.gov.uk/ChildrenEducation/InformationforParentsCarers/ApplyingforaSchoolPlace/MovingUpToSecondarySchoolInformation2011-2012.pdf
http://www.bournemouth.gov.uk/ChildrenEducation/InformationforParentsCarers/ApplyingforaSchoolPlace/MovingUpToSecondarySchoolInformation2011-2012.pdf
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BK dışından gelenlerin çocuklarını Bournemouth'taki okullara kaydı için 
gereken belgeler: 

BK dışından Bournemouth'a gelip okula gitmek isteyen okul çağındaki her çocuk 
için belgelerin Bournemouth Belediye Binasındaki Müşteri Hizmetleri Merkezine 
teslim edilmesi gerekmektedir. Gerekli belgeler şöyledir; anne baba ya da 
velinin pasaportu, çocuğun pasaportu, Bournemouth'ta yaşadığınız adresin 
kanıtı.  

Bournemouth'taki bir okula başlamak 

Okulda bir yer için başvuruda bulunduktan sonra kabul hizmeti anne baba ya da 
veliye çocuk okula başlamadan önce okulla irtibata geçmesini talep eden bir 
teklif mektubu gönderecektir. Mektupta çocuğun okulda yerini tutabilmesi için 
okula başlaması gereken tarih yazacaktır. Çocuğunuz okulu ziyaret ettikten 
sonra dilerse bu tarih öncesinde okula başlayabilir. Bournemouth'taki okullar 
anne babalar ve velileri çocuklar okula başlamadan okulu ziyaret etme ve Baş 
öğretmen ile tanışmaya teşvik etmektedir. Bu ziyarette okulu görebileceksiniz, 
varsa sorularınızı sorabileceksiniz ve okuldakilerin bilmesi gereken çocuğunuzun 
tıbbi ya da eğitim ihtiyaçlarını açıklayabileceksiniz. 

Katılım 

Bir çocuk Bournemouth'ta bir okula kaydolduktan sonra kanunlar anne 
babaların/velilerin çocuklarının okula devam ettiğinden emin olmasını 
gerektirir. Aksi halde anne baba ya da veli cezai mahkemeye çıkabilir ya da 
2500£'a kadar para cezasını içeren uyarı alabilir. 

Çocukların okula düzenli katılımının yanı sıra katılımın zamanında olması da çok 
önemlidir. Her okulun kendine özgü başlangıç ve bitiş saatleri vardır bu nedenle 
bu saatleri öğrenmek için okulla irtibata geçiniz. Çocuğunuz sabah ya da öğlen 
yoklamasına 10 dakikaya kadar kaçırırsa geç kalmış sayılmayacaktır, bu da 
çocuğun okula katılımını olumsuz yönde etkileyecektir.  

Çocuğunuz hastaysa yapılacaklar: 

Anne baba ya da veli çocuğun okula gidemeyeceği ilk gün okulu aramalı ve 
çocuğun rahatsızlığı ve okula ne zaman dönebileceği hakkında okula bilgi 
vermelidir. Anne baba okulla irtibata geçmezse okul anne baba ile telefon ya 
da mektup üzerinden irtibata geçecektir. Çocuğunuz rahatsızlığı nedeniyle 
okula uzun bir süre gelemeyecekse Pratisyen Hekim ya da hastaneden çocuğun 
hastalığını onaylayan bir mektup alınması gerekecek ve gerektiğinde okul 
içerisinde çocuğa destek olunması gerekip gerekmediği irdelenecektir.  

Doktor randevuları: 
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Anne baba ve velilerin doktor randevularını okul zamanı dışına almaları teşvik 
edilmektedir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda ise öğrenciye izin vermek 
için randevu mektubunun bir kopyasının okula sunulması gerekmektedir.  

Tatiller: 

Okul dini tatillerde çocuklara izin verebilir ancak bu izin yalnızca asıl dini tatil 
günlerinde kullanılabilir. Anne babalar çocuklarını okul esnasında başka bir 
nedenle okuldan almak isterse Baş öğretmenin iznini almak zorundadır. Okul 
olağanüstü durumlarda her okul yılında azami 10 güne kadar izin verme 
yetkisine sahiptir. Çocuğun okula yeni başladığı ilk sömestrede izin alması 
mümkün değildir. Her okulun tatil izni için kendine has kriterleri vardır ve anne 
babalar ile velilerin tatili ayarlamadan önce en kısa zamanda talep formunu 
doldurması gerekmektedir. Okullar izin verirken öğrencilerin güncel katılımını, 
önemli konuları ya da sınavları kaçırıp kaçırmayacağını göz önünde bulundurur. 
İzinsiz tatile çıkan çocukların anne babasının her birine para cezası içeren uyarı 
verilebilir.  

Anne babaların okul tatili ya da izin sonrasında 20 gün içerisinde okula 
dönmeyen çocukların okul yoklamasından çıkarılabileceğini unutmaması 
gerekmektedir.  

Okul yaşının altındaki çocuklar: 

3 ve 4 yaşındaki tüm çocuklar için para yardımının yanı sıra kayıtlı çocuk 
bakıcıları, hemşireler ve okul öncesi hazırlık gibi çeşitli seçenekler mevcuttur: 
detaylı bilgiye Müşteri Hizmetleri Merkezinden ulaşabilirsiniz.  

Kanuni okul yaşının üstündeki gençler: 

Gençler 13 yaşından sonra Connexions'a (Bağlantılar) erişebilir; bu kariyer ve 
eğitim tavsiyesi sunan bir hizmettir ve 6. form ya da koleji belirlemede ve 
başvurularda yardımcı olabilir. Size en yakın ofis için http://www.connexions-
bdp.co.uk adresini ziyaret edebilir ya da 0800 3583888 numaralı telefonu 
arayabilirsiniz. 

Okula devam ederken işte çalışmak: 

Okula devam eden bir çocuğun ne zaman, ne kadar süre için ve ne tür bir işte 
çalışacağına dair yasalar oldukça katıdır. Yalnızca 13 yaşın üzerindeki çocuklar 
okul esnasında haftada en fazla 12 saat ve belirlenmiş işlerde çalışabilir. 
Çalışma izni için başvuru formları ve daha fazla bilgi 456351'deki Çocuk Çalışma 
Memuru ya da www.bournemouth.gov.uk adresinden bulunabilir. 

Okulu Bırakma ya da Taşınma: 

http://www.connexions-bdp.co.uk/
http://www.connexions-bdp.co.uk/
http://www.bournemouth.gov.uk/
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Bir çocuk her ne nedenden olursa olsun okulu bıraktığında bu durumun ve yurt 
dışına çıkıyorsa çocuğun eğitimine nerede devam edeceğinin okula bildirilmesi 
şarttır. Eğer bir çocuk okulda değilse okul, yasalar uyarınca Yerel Yetkili 
Makama çocuğun yokluğunu bildirmek zorundadır, bu da çocuğun eğitimden 
yoksun kaldığına dair bir rapor tutulmasına neden olacaktır. Ardından 
Bournemouth İlçe Konseyi çocuğu evinde ziyaret etmek, ailenin adresine 
mektup göndermek ve soruşturma başlatmak zorunda kalacaktır. Bu nedenle 
lütfen çocuğunuz okulu bıraktığında okula mümkün olduğunca çok bilgi verin.  

Seçmeli Evde Eğitim 

Anne baba ya da veliler çocuklarını okula göndermek yerine evlerinde ya da 
başka bir yerde eğitim vermeyi seçebilirler. Buna Seçmeli Evde Eğitim 
denmektedir. Eğer çocuk okula gidiyorsa anne baba ya da velilerin yazılı olarak 
okula eğitimine evde devam etmek üzere çocuğu okuldan aldıklarını 
bildirmeleri gerekmektedir. Belediye Binasındaki Kabul ekibi çocuğun evde 
eğitim aldığını kaydetmeniz için doldurmanız gereken formları size 
gönderecektir.   

Seçmeli Evde Eğitim kapsamında anne baba tarafından kaydedilen çocuğun 
eğitim göreceği adres Seçmeli Evde Eğitim Müfettişi tarafından teftiş 
edilmelidir. Bournemouth adına bu müfettiş öğretmen anne baba ya da veli ile 
irtibata geçip çocuğun aldığı eğitimin yeterli ya da uygun olup olmadığını 
değerlendirecektir. Kabul Hizmetleri çocuklarını kaydettiklerinde anne babaya 
Seçmeli Evde Eğitim hakkında daha fazla bilgi gönderecektir. Bournemouth İlçe 
Konseyi Web Sitesinde bu konu hakkında bir kitapçık bulunmaktadır:  

https://www.bournemouth.gov.uk/Education/Home_Education/default.asp  

 
Din Eğitiminden Muaf Olma Hakkı: 
 
Anne babalar/veliler çocuklarının din eğitiminden muaf tutulmasını talep etme 
hakkına sahiptirler. 
 
Bu nedenle okulların anne babaları/velileri bu hak konusunda bilgilendirmesi ve 
onların din eğitiminin müfredatının yapısı ve içeriği, öğrenim hedefleri ve 
amaçlarından haberdar olmalarını sağlaması gerekir. 
 
Din eğitiminden muaf olma hakkı anne babaların (veya öğrencinin 18 yaşından 
büyük olması halinde kendisinin) isteği ile kullanılmalı ve öğrencinin dersin 
tamamından mı yoksa belirli kısımlarından mı muaf tutulacağının açıkça 
belirtilmesi gerekir. 
 
Muaf olma hakkı tarih ya da vatandaşlık gibi dinin çeşitli yönlerinin 
tartışılabileceği başka dersleri kapsamaz. 
 

https://www.bournemouth.gov.uk/Education/Home_Education/default.asp
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Öğrencilerin din eğitiminden muaf olması halinde, okul ek eğitim vermeksizin 
veya ekstra bir masraf talep etmeksizin öğrencileri yönlendirmekle görevlidir. 
Öğrenciler bu esnada genellikle okula ait alanlarda bulunacaklardır. 
 
(Bölüm 71, Okul Standartları ve Çerçeve Yönetmelik, 1998) 

Diğer Eğitim Hizmetleri 

Eğitim Hizmeti öğrenme veya davranış konusunda ekstra yardıma ihtiyaç duyan 
öğrencilere destek sağlar. Çocuğunuzun daha fazla desteğe ihtiyacı olabileceği 
konusunda kaygılarınız varsa bu hizmetlere okul üzerinden ulaşılabilirsiniz. 
Bunun için çocuğunuzun öğretmeni ile görüşmeniz gerekir. 

  

EMTAS (Ethnic Minority and Traveller Achievement Service - Etnik Azınlık ve 
Misafir Öğrenci Takip Hizmeti): 

Bu hizmet anadil olarak İngilizce konuşmayan öğrencilerin bulunduğu okullara 
tavsiyeler sunar. Bu hizmet okulları desteklemeyi ve öğrencilerin okullarına 
entegre olmasına yardım etmeyi amaçlar. Öğrencinin bir müddet sonra okuldan 
ayrılacak olması halinde bunun bildirilmesi gerek okula gerekse EMTAS 
hizmetine oldukça yardımcı olacaktır. Burada amaç okulda sınırlı bir dönem 
eğitim görecek olan bir öğrenciye yönelik ayrım yapmak değil uzun süreli 
desteğe ihtiyaç duyacak olan öğrencileri tespit etmektir. 

 

Uzaklaştırma Desteği: 

Bir öğrencinin okulda başarısız olması halinde, okulun öğrencinin davranışını 
değiştirmek amacıyla başvurabileceği çeşitli yaptırımlar mevcuttur. Okulun 
nihai yaptırımı öğrenciyi okuldan uzaklaştırmaktır, bir başka deyişle öğrencinin 
okula gelmesine izin vermemektir. Uzaklaştırma sabit bir dönem boyunca 
uygulanabilir. 

Sabit süreli uzaklaştırmanın 1 ila 5 gün sürmesi halinde, öğrencinin 
uzaklaştırma aldığı günlerde okul saatleri süresince evde olması gerekir ve okul 
tarafından herhangi bir eğitim sunulmayacaktır. 

Uzaklaştırmanın 6 veya daha fazla gün sürmesi halinde, öğrencinin 
uzaklaştırmanın başladığı gün itibariyle okul tarafından ayarlanacak alternatif 
bir eğitime katılması gerekir. 

Tekrarlanan başarısızlık veya ciddi bir hadise durumunda, okul öğrencinin kalıcı 
süreyle uzaklaştırılması yani okuldan atılması yönünde karar alabilir. Okul 
öğrencinin eğitimden tamamen uzak kalmasını önlemek amacıyla öğrencinin 
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programlı bir şekilde başka bir okula naklini sağlayabilir. Bu durumda, okul 
anne babayı/veliyi bir toplantıya çağıracak ve olası adımları açıklayacaktır. 

Bir öğrencinin kalıcı olarak uzaklaştırılması halinde, okul yöneticilerine 
müracaat edilebilir ve 01202 456179 nolu telefondan Eğitim Sosyal 
Hizmetleri’nden yardım talep edilebilir. Müracaat sürecinin ardından 
uzaklaştırmanın uygulamaya konulması halinde, öğrencinin alternatif bir okula 
veya bir şarta tabii olması gerekir. 

Çocukların Korunması: 

Çocukların her türlü zarardan korunması için çok güçlü yasalar mevcuttur ve 
her okul ya da çocuklarla çalışan her kurumun Tayin Edilmiş Çocuk Koruma 
Memuruna sahip olması ve bir çocuğun ya da anne babanın herhangi bir kaygısı 
konusunda ihbarda bulunması halinde izlenmesi gereken prosedürleri belirlemiş 
olması gerekir. Okulunuz herhangi bir kaygı taşımanız halinde kiminle 
görüşmeniz gerektiğinin size söyleyecektir. 

 

Okulda Zorbalık ve Davranış Politikaları: 

Her Bournemouth okulu, okul içinde zorbalığı engelleme ve bununla mücadele 
etme konusunda ciddi uğraşlar vermektedir. Hükümete göre “Zorbalık bir kişinin 

veya grubun tekrarlı olarak belirli bir süre boyunca bir başka kişi ya da grubu kasten 

fiziksel veya duygusal olarak incitmek amacıyla gerçekleştirdiği davranışa verilen 

addır.” 

Araştırmalara göre bir şey değiştirilmedikçe zorbalık genellikle sona ermez. Bu, 
öğrenci için problemle mücadele etme şekli, fail ve tutumları, ve okulun 
müdahaleleridir. Okullar zorbalık konusunda bilinçlidir ve eğer çocuğunuz 
zorbalığa maruz kalıyorsa lütfen onu okulundaki ilgili personelden destek 
almaya yönlendirin. Eğer bunu yapacak gücü kendisinde hissetmiyorsa lütfen 
onun yerine bir okul çalışanı ile konuşun. Okullar ve polis internet teknolojisi 
yoluyla zorbalıktan bilhassa haberdar olmakta ve gençleri bunun önlenmesine 
eğitmek için çalışmaktadır. 

Anne babalarının yerine “yakın bir akraba”nın ilgilendiği çocuklar:  

16 (engelli olması halinde 18) yaşından küçük bir çocukla anne babası dışında 
“yakın bir akraba”nın ilgilenmesi halinde özel koruyucu ailelik söz konusu olur. 
Bu anne baba ve veli arasında 28 veya daha fazla gün boyunca yapılan özel bir 
anlaşmadır. Yakın akrabalar üvey anne babalar, büyükanne ve büyükbaba, 
erkek ve kız kardeşler, anne ve babanın kız ve erkek kardeşleri (tam kan, yarım 
kan veya evlilikten/hısımlıktan akrabalık olabilir).  Bir çocuğa bu şekilde velilik 
yapılması halinde Bournemouth Konseyine haber verilmesi ve konseyin de 
çocuğun güvende olduğundan emin olmak için çocuğu ziyaret etmesi gerekir. 
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Daha fazla bilgi için 
http://www.bournemouth.gov.uk/SocialCareHealth/ChildrensServices/Fosterin
g/PrivateFostering.aspx linkine tıklayınız  

veya Assessment & Safeguarding Team, Children’s Social Care, 79 Lansdowne 
Road, Bournemouth, BH1 1RP adresinden ve 01202 458101 nolu telefondan 
iletişime geçiniz. 

Diğer sıkça sorulan sorular: 

Çocuğum için nasıl okul seçerim?  

Bournemouth bölgesindeki okullar hakkında bilgiye nereden ulaşabilirim? 

Bir okula ne zaman ve nasıl başvurulur? 

Bir başvuru formunun doldurulduktan sonraki süreç nasıl işler? 

Çocuğumun özel bir eğitim gereksimi ve/veya engeli olması halinde ne tür 
destekler sağlanabilir? 

Üniforma desteği alacak mıyız? 

Çocuğumu okula nasıl götüreceğim? 

Yol masrafları için destek alacak mıyım? 

Sömestre tarihlerine nereden ulaşabilirim? 

Tüm bu soruların cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz: 
http://www.bournemouth.gov.uk/ChildrenEducation/InformationforParentsCarers/Applyi

ngforaSchoolPlace/StartingPrimarySchoolInformation2011-2012.pdf 

 

 

http://www.bournemouth.gov.uk/SocialCareHealth/ChildrensServices/Fostering/PrivateFostering.aspx
http://www.bournemouth.gov.uk/SocialCareHealth/ChildrensServices/Fostering/PrivateFostering.aspx
http://www.bournemouth.gov.uk/ChildrenEducation/InformationforParentsCarers/ApplyingforaSchoolPlace/StartingPrimarySchoolInformation2011-2012.pdf
http://www.bournemouth.gov.uk/ChildrenEducation/InformationforParentsCarers/ApplyingforaSchoolPlace/StartingPrimarySchoolInformation2011-2012.pdf

