Değerli Anneler ve Babalar,

Çocuklarınızı DEK ailesi olarak ağırlayacağımızdan dolayı mutluluk duyuyoruz.
Çocuğunuzun yaz dönemini verimli ve keyifli geçirmesi adına DEK’ i tercih ettiğiniz için
teşekkür ederiz. Yaz okulu programımız hakkında ayrıntılı bilgileri ulaşabilmeniz adına size
bu rehberi hazırladık.

Yaz okulu programımıza katılan sevgili çocuklarımıza zengin yaşantılarla ayrılacakları keyifli
bir yaz dönemi dileriz.

Özel İzmir Dokuz Eylül Koleji
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YAZ OKULU BAŞLAMADAN ÖNCE

-

Yaz okulu programının ilk günü sizler ve çocuklarınız için 30 dakikalık bir ‘Bilgilendirme’
toplantısı yapılacaktır. Bu bilgilendirme toplantısında çocuğunuz; “Hangi gruptayım? Gruptan
sorumlu öğretmenim kim? Günlük ihtiyaçlarımın karşılandığı yerler nereler?” gibi soruların
yanıtını bulurken siz değerli velilerimizde tüm detaylar hakkında bilgilendirileceksiniz. Bu
toplantıda ayrıca çocuğunuz hakkında grup öğretmenlerinin bilmesi gereken özel durumları
paylaşacak, gönül rahatlığı ile çocuklarınızı bize emanet edebileceksiniz.

YAZ OKULU BAŞLANGICI

-

Çocuğunuzun ihtiyaç duyacağı malzemeler; mayo, bone, havlu, terlik, yedek çamaşır, şort,

-

tişört ve su matarası olacaktır. Çocuklarımızın malzemelerini koyabilecekleri dolaplar
mevcuttur.

-

Çocuğunuzun bir gününü kısaca özetlersek; güne sporcu menüsüne uygun bir kahvaltı ile
başlayacaklar. Kahvaltı sonrasında grup sorumlularımızın da destekleri ile günlük program
uygulanacaktır. Bu arada sizlerde bu etkinliklere ilişkin video ve fotoğrafları iletişim
grubumuz ve instagram sayfamız üzerinden canlı olarak görebileceksiniz. Gün sonunda
öğrencilerimiz servisle evlerine gönderilirken, servis kullanmayan velilerimiz için 18:00 kadar
okulumuzda öğrenci teslimi gerçekleştireceğiz.

-

Çocuklarımızın sosyal iletişiminin artması amacıyla yaz okulumuzda cep telefonu kullanımına
müsaade etmemekteyiz. Tüm iletişim süreçleri grup sorumluları ile sağlanacaktır.
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SAĞLIK HİZMETLERİ

-Eğitmenlerimiz gerekli ilk yardım eğitimlerine sahiptirler.
-Okulumuzda yaralanmalara anında müdahale edebileceğimiz bir sağlık ünitesi ve
sağlık personeli hazır bulunmaktadır.
-Sağlık acil durum ve kriz yönetimi prosedürlerimiz mevcuttur.
-Olası bir durumunda sizleri tüm süreçten, her aşamada bilgilendiriyor olacağız.

İLAÇ KULLANIMI

-

Çocuğunuzun sürekli kullandığı ilaç veya özel sağlık malzemesi varsa, veli tarafından
üzerinde çocuğunuzun ismi yazılı bir torbanın içinde sağlık sorumlusuna
teslim edilmek üzere çantasına yerleştirilmelidir ve ekteki sağlık formuna da
kullanım şekli yazılmalıdır.

-Bu ilaçlar yardımcı eğitmenler tarafından takip edilecek ve çocuğunuzun belirtilen
şekilde içmesi sağlanacaktır.

-Lütfen ilaçları orijinal şişesinde veya kutusunda teslim etmeye özen gösteriniz.
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OKULUMUZDA NELER VAR?

- Kapalı spor salonu
- Anfi tiyatro
-Kapalı Yüzme Havuzu
- Tenis kortu
- Açık spor alanları ve halı sahalar
- Cam Kütüphane
- 2 kafe
- Hayvan barınakları ve Sera
- Laboratuvarlar
- İleri teknoloji donanımlı sınıflar
- Yemekhane
- Konferans salonu
- Okulumuz sahip olduğu kampüs ve imkânlarla İzmir ‘ de 40.000 metre kare alana sahip
güvenli bir kampüstür.

YAZ OKULUNA GETİRİLECEK MALZEMELER

- 2 adet tişört
- 2 adet şort
- 1 adet spor ayakkabı
- 2 adet çorap
- 3 adet yedek iç çamaşırı
- 1 adet şapka
- 1 adet güneş kremi
- 1 adet güneş gözlüğü (Opsiyonel)
- 1 adet havuz gözlüğü
- 1 adet terlik
- 1 adet havlu
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-Not defteri ve Kalemler
- Su matarası
* yüzme malzemeleri için lütfen pahalı malzeme almaktan kaçınınız. Sıklıkla kullanacağı için
çabuk yıpranacaklardır.

KİŞİSEL TEMİZLİK MALZEMELER
-Şampuan
-Diş macunu ve fırçası

ELEKTRONİK CİHAZLAR
-Tüm elektronik cihazlar Grup sorumlularımız tarafından toplanacaktır.

SERTİFİKASYON

-

Her öğrencimize eğitim döneminin sonunda yüzme seviyesini belirten sertifika ve Yaz okulu
katılım sertifikası verilir.
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EĞİTİM PROGRAMIMIZ



Ders programımız içerisinde öğrencilerimizin ilgi, seviye durumlarına göre eklemeler & değişiklikler
yapılabilir…..
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SIKÇA SORULAN SORULAR

-

Kaç yaş arası çocuklar katılabiliyor?
5- 12 yaş

-

Çocuklar nasıl gruplandırılacak?
Yaşlarına ve seviyelerine uygun olacak şekilde 5 – 8 ve 9 – 12 yaş grubu olarak
ayrılacaklardır. Katılımcı sayısına göre yaş aralığı daha da daraltılabilecektir.

-

Her grup kaç öğrenciden oluşuyor?

Maksimum 18 öğrenciden oluşur. Bu grubu 2 grup sorumlusu yönlendirir.

-

Dersleri veren eğitmen/ öğretmenler kimler?

Alanında uzman, pedagojik eğitim almış eğitmen ve öğretmenlerle çalışmaktayız.

-

Yaz okulu sürecinden sonra çocuğum oradaki herhangi bir spor aktivitesine devam
edecek mi?
Evet. Yetenekleri doğrultusunda sizlere vereceğimiz geri dönütlerle yönlendirme

sağlayacağız.

Diğer tüm sorularınız için;

İLETİŞİM
Mail

: info@dokuzeylulkoleji.com.tr

Telefon : 232 274 30 30
Cep

: 0 533 158 24 15
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