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Sorumlulara 
 
 

Notre réf. BdK/pla      Lozan, Aralık 2022 
  
 
 
Çocuğunuzun zorunlu eğitimin 1. yılına kaydı 
 
Sayın veli, 
 
Çocuğunuz Ağustos 2023’te okula başlama yaşında olacak. Bugün size bir açıklama 
mektubu, bir kişiselleştirilmiş kayıt formu ve kayıt formunu bize geri göndermeniz için bir 
zarf verilecek. 
 
Bu mektupta çocuğunuzu okula nasıl kaydedeceğiniz anlatılıyor. Bu mektubun Arnavutça, 
Almanca, İngilizce, Arapça, Hırvatça, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce, Sırpça ve Türkçe 
versiyonlarına şu siteden ulalabilirsiniz: www.lausanne.ch/entree-1P. 
 
En geç 31 Temmuz 2023 tarihinde 4 yaşında olacak tüm çocuklar için devlet okulu zorunlu 
ve ücretsizdir. Bu, zorunlu eğitime ilişkin kanton yasasının bir parçasıdır. Bu yasanın 
54’üncü maddesine göre: “Kantonda ikamet eden veya yaşayan bütün ebeveynlerin zorunlu 
eğitim yaşındaki çocuklarını bir devlet okuluna veya bir özel okula kaydettirme ve gönderme 
veya bu çocuklara evde eğitim verme hakkı ve yükümlülüğü vardır.” 
 
Kayıt formu 13 Ocak 2023 tarihinden önce doldurulup ekteki zarfla gönderilmelidir.  
 

1. Bilgileri kontrol edin ve formu doldurun 
 
Öncelikle, “1. İdari Bilgiler”[A1] kısmındaki griyle işaretlenmiş tüm bilgiler doldurulmalıdır. 
Diğer bilgiler zorunlu değildir, ancak okul ile sizin aranızdaki iletişimi kolaylaştırmaya 
yararlar. 
 
Çocuğunuza ilişkin bilgilerin doğru olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir. Yanlış bilgiler 
varsa lütfen düzeltiniz. 
 

2. Kaydı onaylayın 
 
Ardından çocuğunuzun devlet okuluna kaydını onaylayabilirsiniz. Çocuğunuzu devlet 
okuluna kaydetmek istemiyorsanız çocuğunuzun özel okulda mı, özel eğitim kurumunda mı, 
ev okulunda mı eğitim göreceğini belirtmeniz gerekir. Çocuğunuz önemli bir tıbbi sebepten 
dolayı okula başlayamayacaksa lütfen bir sağlık raporu ekleyin.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
3. Çocuğun okul yerinin belirlenmesi  

 
“3. Çocuğun okul yerinin belirlenmesi” kısmındaki bilgiler, özellikle ilkokulda abi ve ablaları 
varsa çocuğunuz için mümkün olan en iyi çözümü bulmamıza veya bir günlük bakım yeri 
ayarlamamıza olanak sağlar. 
 

4. Forma tarih ve imza atın 
 
Tarih ve imza atılmış kayıt formu çocuğunuzun resmi kaydı anlamına gelir. 
 
 
Sonraki aşamalar 

 
1. Bilgilendirme seansı 

 
8 Mayıs 2023  günü akşamüstü bir bilgilendirme seansı düzenlenecektir. Bu konuda size bir 
mektup gönderilecek. 
 

2. Çocuğum hangi okula gidecek? 
 

Temmuz ayının sonunda size çocuğunuzun okulunun adı, sınıf numarası ve öğretmeninin 
adını içeren bir mektup göndereceğiz. 
 
 
Okul saatleri ve okul dışı bakım 
 
Lozan’da her sabah 08:30 ile 11:50 arası okul vardır ve okulun ilk yılındaki (1P) çocuklar 
için öğleden sonraları okul yoktur. 

Bu saatlerin dışında Belediye okul sonrası ağırlama kurumları sunmaktadır. Bu kurumlar 
okula bağlı değildir. Bu kurumlar Lozan’ın gün içinde ağırlama ağı olan Réseau-L’e dahildir. 
İki olanak mevcuttur: 

- Çocuğunuzun halihazırda Réseau-L’in okul öncesi kurumlarından birinde kaydı 
varsa, dosyası geçerli olmaya devam edecektir: ancak velilerin şu anki ağırlama 
kurumunun yönetimine ihtiyaçlarını bildirmeleri gerekir. 
 

- Çocuğunuzun Réseau-L’de kaydı yoksa: veli bilgilendirme bürosuna (BIP) 021 315 
60 00 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz (www.lausanne.ch/bip). 

 
Sorularınız mı var? Hizmetinizdeyiz! İnternet sitemize girin www.lausanne.ch/scolarite ya da 
021 315 64 11 numaralı telefondan bize ulaşın. 
 

Dönüşünüzü bekliyor, saygılarımızı sunuyoruz. 

 

Birim şefi 

 

 

Barbara de Kerchove  

 
 
Ekler:  kayıt formu ve pul yapıştırılmış zarf 

Kopyalar:  Lozan ilkokullarının sayın müdürleri 
  Küçük çocuklara yönelik birimler 


