İngiliz Eğitim Sistemi Hakkında: İlkokullar
İngilizceyi Yabancı Dil olarak kullanan
çocukların ebeveynleri için rehber

Rehber Kapsamı
Çocuğunuza okul bulmanıza ve İngiliz Eğitim Sistemini kavramanıza yardımcı olacak pratik bilgilere
buradan ulaşabilirsiniz.
İngiltere'de farklı türde okullar mevcuttur, bazılarında ebeveynlerin okula ödeme yapması gerekir (ör.
ücretsiz/bağımsız/özel okullar).
Bu rehber, ödeme yapılmasını gerektirmeyen İngiliz okullarını kapsamaktadır (ör. devlet okulları).
Farklı türde devlet okulları mevcuttur, bu okullar şunlardır:

• Yerel Yönetim (Local Authority - LA) okulları: Mali olarak yerel yönetim tarafından desteklenir
• Akademiler ve Bağımsız Okullar: Mali olarak merkezi yönetim tarafından desteklenir, genellikle bir
vakfa aittir

• İnanç okulları: Belirli bir dine bağlıdır
Çocuğunuza tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak evde eğitim vermeyi de tercih edebilirsiniz. Buna
evde eğitim (veya tercihe bağlı ev eğitimi veya evden öğretim) denir. Daha fazla bilgi için:
https://www.gov.uk/home-education
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1. Çocuğuma nasıl okul bulurum?
Çocuğunuza okul bulmak için yerel meclisiniz (Yerel Yönetimveya LA de denir) ile iletişim kurun, çünkü:

• Çocuğunuz 5 ila 16 yaşındaysa yerel meclis yerel bölgenizde bir okul bulmakla yükümlüdür
• Okul kabul koşulları hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz:
https://www.gov.uk/schools-admissions

Hangi okulu beğendiğinize karar verirken şunlar yardımcı olabilir:

• Açık akşamlarda okulu ziyaret edin
• Okul internet sitesini inceleyin
• Okulun güncel Ofsted araştırma raporunu okuyun: https://reports.ofsted.gov.uk/
• Okulun genel performansını inceleyin:

https://www.compare-school-performance.service.gov.uk/

• Okulla ilgili görüşlerini öğrenmek üzere diğer ebeveynlerle görüşün
Hangi okulları beğendiğinize dair bir fikriniz oluştuğunda şunları yapmanız gerekir:

• Çevrimiçi başvuru formunu doldurun, beğendiğiniz birkaç okulun ismini yazın
• İlkokul başvurusu için adresinizin bulunduğu bölgeyi de ekleyin
• Okul başvuru süreçleri karmaşık olabilir, bu nedenle yerel meclisinizin Okul Kayıt Ekibinden
[CB2] yardım alın

• Meclisten size yardım edebilecek başka insanlar, topluluklar veya tercümanlar olup olmadığını
öğrenin

2. Çocuğum okula kaç yaşında
İngiltere'deki tüm çocuklar beşinci doğumgünlerinden sonraki ilk dönem tam zamanlı öğretime
başlamalıdır. Ancak çoğu çocuk dört yaşını doldurduktan sonraki Eylül ayında okul öncesi eğitime
başlar.
Çocuğunuzun okula başlama tarihi ile ilgili daha fazla bilgi almak için Yerel Meclisiniz veya okul ile
iletişim kurabilirsiniz.

3. Okul dönemini ve tatil tarihlerini nasıl öğrenebilirim?
Okul dönemleri ve tatil tarihleri İngiltere'nin bölgelerinde farklılık gösterir.
Tarihleri öğrenmek için okulla görüşebilir veya şu internet sitesine bakabilirsiniz:
https://www.gov.uk/school-term-holiday-dates
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4. Okuldan neler beklemeliyim?
Okul Broşürünü veya yeni ebeveynler için Hoşgeldin Kitapçığını okuyabilir, internet sitesini ziyaret
edebilirsiniz; gerekiyorsa okuldan bilgileri sizin için tercüme etmesini isteyebilirsiniz.
Çocuğunuza şunlar sunulur:

• Çocuğunuzun okula alışması için alıştırma etkinlikleri
• Aynı yaşta yaklaşık 30 çocuğun bulunduğu sınıfta bir yer
• Aynı öğretmen tarafından verilen dersleri içeren düzenli bir program
• Alanında uzman bir öğretmen tarafından verilmesi muhtemel bazı dersler (ör. Beden Eğitimi
(Physical Education - PE) ve müzik)

• Tüm müfredata erişim (aşağıda daha fazla bilgi bulabilirsiniz)
• Sınıf eğitimiyle bağlantılı ev ödevi
• Tüm çocuklara adil davranılan kapsayıcı bir yaklaşım
Çocuğum okulda başka ne yapacak?
Çocuğunuz müfredat dışı etkinliklere, okul gezilerine ve diğer etkinliklere katılabilecek, örneğin:

• Toplantılar ve toplu ibadet imkanı
• Müfredat dışı faaliyetler ve kulüpler, ör. spor, müzik ve tiyatro
• İlgi çekici yerlere, tiyatrolara, spor etkinliklerine okul gezileri
• Sınıf toplantıları ve çocukların icralarının izlenebildiği gösteriler
• Sosyal etkinlikler ve bağış toplama faaliyetleri, ör. spor günleri, yaz ve Noel
panayırları, diskolarve eğlenceler

Okulda neler olduğunu nasıl öğrenebilirim?
Çocuğunuzun sınıfında neler olduğunu öğrenmeniz için okulunuz sizinle düzenli olarak iletişim kuracaktır.
Okullar, aşağıdakiler gibi farklı iletişim biçimleri kullanır:

• Okul internet sitesi: önemli tarihler, bilgi ve duyurular
• Bildirimler: kısa mesajlar, sosyal medya (ör. Twitter) ve uygulamalar
• Çevrimiçi sistemler: okul yemekleri ve ebeveyn akşamları duyuruları
• E-postalar ve mektuplar: okul, sınıf ve tatil bilgileri
• Ebeveyn akşamları ve raporlar: yüz yüze toplantılar ve raporlar
• Toplantılar ve bilgi akşamları: okul yaşamı ve dersler hakkında
•

Doğrudan iletişim: Telefonda bire bir sohbet veya e-posta

Oyun alanında diğer ebeveynlerle konuşarak daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
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5. Okul benden ne bekleyecek?
Ebeveyn olarak sizden şunlar beklenecek:

• Hasta oldukları, bir randevularının bulunduğu ve dini tatil olan günler dışında
çocuğunuzu okula her gün, zamanında göndermeniz. Yerel meclisinizin
ücretsiz okul servisi ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz:
https://www.gov.uk/free-school-transport

• Çocuğunuzun okula neden gelmediğini bildirmek için okulla
iletişim kurmanız. Mümkünse önceden okula bildirmeniz.

• Çocuklarınızı yalnızca okul tatillerinde tatile götürmeniz. Çocuklarınızı dönem içinde tatile

götürmeye karar verirseniz ceza ödemeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi almak için okulla görüşebilir
veya şu internet sitesini ziyaret edebilirsiniz: https://www.gov.uk/school-attendance-absence

• Çocuğunuz veya ailenizle ilgili önemli olaylar veya koşullar meydana geldiğinde okula
bildirmeniz. Size yardımcı olmak için ellerinden geleni yapacaklardır.

• Sağlıkdurumu bilgilerini ve iletişim bilgilerini iletmeniz.
• Çocuğunuzun okul gezilerine gitmesi, fotoğraflarının çekilmesi
vb. ile ilgili onay formlarını doldurmanız.

6. Okulda kim kimdir?
Okul personelinin fotoğraf ve isimlerini görmek için Okul Broşürüne veya okul internet sitesine
bakabilirsiniz, bu bilgiler okulun giriş bölümünde de mevcut olabilir.
Hangi personelin sizin çocuğunuzla çalışacağını okuldan öğrenebilirsiniz. Bu kişiler şunlar olabilir:

• Kıdemli Yöneticiler - ör. Okul Müdürü, Müdür Yardımcısı
• Ofis Personeli - ör. Danışma Görevlisi
• Eğitim Personeli - ör. Sınıf Öğretmeni ve Yardımcı
Öğretmen

• Rehberlik Personeli - ör. Ev-Okul Yetkilisi veya
•
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Öğretim Danışmanı
Uzman Personel - ör. Yabancı Dil Olarak İngilizce
Öğretmenleri, SENDco (Özel Eğitim İhtiyaçları ve Engeller
Koordinatörü), Atanmış Koruyucu Rehber Öğretmen (DSL)
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7. Okulda ne öğretiliyor ve ne ölçülüyor?
Çocuğunuzun hangi Aşama, Seviye ve Yaş Grubunda olacağını
ve hangi Değerlendirme/Test/Sınavlara tabi olacağını öğrenmek için
aşağıdaki tabloya bakabilirsiniz:

Aşama Seviye

Sınıf Grubu Yaş
Aralığı

Değerlendirmeler /
Testler / Sınavlar

Öğrenilen konular

Okul
Öncesi
Yaşı

4-5

Okul Öncesi Sonu:
EYFS profili
tamamlanır

İletişim ve dil, fiziksel gelişim,
kişisel, sosyal ve duygusal
gelişim, okuma-yazma,
matematik, dünyayı anlama,
kendini ifade etmeye olanak
veren sanatlar ve tasarım

1. Temel Seviye 1. Sınıf

5-6

1. Sınıfın Sonu:
Ses ayırma
kontrol

İngilizce, matematik, fen,
tasarım ve teknoloji
(DT), tarih, coğrafya,

2. Sınıfın Sonu:

sanat ve tasarım, müzik,
beden eğitimi (PE,

1. Temel Seviye
SAT testleri

yüzme dahil),
hesaplama

3-5. Sınıf:
Devam eden iç
değerlendirmeler

İngilizce, matematik, fen,
tasarım ve teknoloji
(DT), tarih, coğrafya,

6. Sınıf Sonu:

sanat ve tasarım, müzik,
beden eğitimi (PE,

2. Temel Seviye
SAT testleri

yüzme dahil),
hesaplama, eski ve

İlkokul

Küçük Yaşlar
Temel Seviye
(EYFS)

2. Sınıf

2. Temel Seviye 3. Sınıf
4. Sınıf
5. Sınıf
6. Sınıf

6-7

7-8
8-9
9-10
10-11

modern yabancı diller

Şurada daha ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz: https://www.gov.uk/national-curriculum
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8. Çocuğumun neye ihtiyacı olacak?
Okul formasının olup olmadığını, varsa nereden alınacağını okuldan öğrenebilirsiniz.

• İngiltere'deki pek çok okulda çocukların okul forması giymesi beklenir; bazı
okullarda bu gerekli değildir

• Satın alınması gereken malzemeleri içeren liste çocuğunuzun okulu

tarafından size verilir ve nereden alınacağı söylenir; PE kiti ve yüzme
kitini de okula sorabilirsiniz

• Maddi açıdan zorlanıyorsanızokulla görüşebilirsiniz, belki
yardımcı olabilirler

Okulunuzdan eğitim materyalleri ile ilgili bilgi alın; bu materyaller şunlar olabilir:

• Okuma kitapları, ev ödevleri ve okuldan gelecek mektuplar için bir okul çantası
• PE kiti, öğle yemeği paketi ve diğer eşyalar için bir sırt çantası
• Tükenmez kalem, kalem gibi malzemeler için kalem kutusu
• Hesap makinesi ve diğer matematik malzemeleri
Çocuğunuzun öğle yemeği seçeneklerini okulunuzdan öğrenin, bu seçenekler şunlar olabilir:

• Okul yemeği - bazen, okul öğle yemeği veya akşam yemeği olarak adlandırılabilir
• Paketli öğle yemeği - evden getirilir
• Evde yemek - öğle yemeği için eve gidilir
Okul yemekleri menüsünü, ücretini ve nasıl ödeneceğini sorarak öğrenin, çünkü:

• Özel diyet ihtiyacı varsa okul yardımcı olabilir, örneğin Helal yemek
• Okul öncesi, 1. sınıf ve 2. sınıf çocuklara Ücretsiz Okul Yemeği verilir
• Ailesi belirli sosyal yardımlar alan çocuklar da Ücretsiz Okul Yemeği (FSM) alabilir. Daha
fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz: https://www.gov.uk/apply-free-school-meals

9. İhtiyacı olan çocuklara başka hangi yardımlar sağlanıyor?
• Rehberlik yardımı: Okul veya evle ilgili bir kaygı olması durumunda yardımcı olunur
• Atanmış Koruyucu Rehber: Önemli sorunlarda yardımcı
olunur

• İngilizce dil (EAL) desteği: Sınıfta İngilizce
öğrenilmesine yardımcı olunur

• Öğrenme desteği: Çocuğunuzun

Özel Eğitim İhtiyaçları veya Engellilik durumu varsa

• Dış kurumlar: Okulun çocuklara destek olmasına yardım eden uzmanlar

10. Çocuğumun öğrenimine nasıl yardım edebilirim?
Çocuğunuza nasıl
nasılyardımcı
yardımcıolabileceğinize
olabileceğinizedair
dairburadan
buradanbilgi
bilgialabilirsiniz.
alabilirsiniz.
Çocuğunuza
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