Furkan Eğitim Vakfı genel şartları.
Genel kural ve prensipler
1. Eğitim proğramı sınıf sistemiyle yürütülecek. Sınıflarımız yirmi kişiyi geçmeyecek şekilde
olacak ve her sınıfa ayrı öğretmenler ders verecek.
2. Çocuklar velileri tarafından kaydedilmeli. Çocuğunu bu eğitim kursuna kaydettiren veli, kayıt
şartlarını ve bu prensipleri kabul etmiş sayılır.
3. Dersler devam ederken dershanelerde, Yunus Emre içinde ve bahçesinde çocuklardan
vakfımız/öğretmenler sorumludur. Çocukların taşınmasından, ya da derse geliş gidişlerinden,
sağlık durumlarından veliler sorumludur.
4. Ders esnasında rahatsız olan çocuğun durumu öğretmeni tarafından Furkan yetkililerine
bildirilir ve bu yetkili velisiyle görüşerek çocuğun eve gönderilmesi sağlanır.
5. Hasta olan, ya da başka bir mazeretten dolayı derse gelemeyecek öğrencinin velisi, durumu
Eğitim Vakfı yetkililerine bildirmelidir.
6. Derse geç kalan öğrenci, geç kaldığı sure kadar eve geç gönderilir.
7. Bütün görüşmelere rağmen mazeretsiz on yoklamaya katılmayan öğrencinin kaydi silinir.
8. Veliler, herhangi bir problemi görüşmek, ya da bir konuda görüşlerini bildirmek isterlerse,
eğitim odasına gelip Furkan eğitim yetkilileriyle görüşebilirler.
9. Prensip olarak bir eğitim dönemi boyunca iki defa veliler toplantısı yapmayı planlıyoruz.
Veliler bu toplantılara katılmalıdır.
10. Çocukların başarısını artırmak üzere veliler, sürekli çocukları kontrol etmeli, hangi dersi
öğrendiğini ve önümüzdeki ders için ödevinin ne olduğunu sormalı.
11. Çocuklara cep telefonu, değerli ziynet eşyası ve çok para verilmemeli.
12. Problemli çocukların, ya da çocuklar arasında olabilecek sorunlar önce öğretmen tarafından
halledilmeye çalışılacak. O halledemezse konuyu Furkan eğitim yetkililerine havale edecek.
Yetkililer konuyu görüştükten sonra gerekirse velileri arayıp sorunu çözmeye çalışacak.
13. Bu görüşmelere ve çabalara rağmen, davranışlarıyla dersi bozmaya devam edenlerin,
velilerinden çocuklarını kurstan almaları istenebilecek.
14. Veliler isterlerse çocuklarını nasıl ders aldıklarını, izin almak şartıyla sınıflara girerek
izleyebilirler.
15. Veliler, istedikleri zaman çocukların durumlarını bizzat vakfımızı ziyaret ederek sorabilirler.

16. Velilerimizin, eğitimin bir bütün olduğunu, aile, okul ve çevrenin çocuk üzerinde etkili olmakla
beraber en köklü eğitimin ailede ve özellikle anne tarafından verilecek terbiye ile
sağlanacağını unutmamalarını hatırlatmak gerekir.
17. Kız ve erkek öğrencilerin derse gelirken İslama uygun kıyafetlerle gelmek zorunluluğu vardır.
18. Ders verdigimiz bina Yunus Emre ilkokuluna aittir ve kira ödemekteyiz. Sınıf ta veya binada
bulunan Yunus Emre ye ait herhangi bir eşyaya zarar vermek yasaktır ve zarar verildigi
takdirde veli bu zararı karşılamakla yükümlüdür.
19. Sınıfların ve tuvaletlerin temizliğine dikkat edilmeli.
20. Kavga ve küfür etmek kesinlikle yasaktır. Derste ve teneffüslerde disiplinsiz davranan, hoca ve
yöneticilere karşı gelerek, disiplini bozan cocukların durumu, aileleriyle görüşülerek
düzeltilmeye çalısılır. Bu başarılamazsa çocuk Furkan dan uzaklaştırılır.
21. Hocalarımız yıllık müfredatımız olduğunu ve bu müfredata göre çocuklara ders verildiğini
anlatmalı, karne verileceği ve eğitimin 8 senelik olması gerektiği bildirilmelidir. Gerekirse
müfredatta verilen dersler velilere gösterilebilir.

Kayıt şartları
1. Eğitim ücretleri zamanında belirlenen tarihlerde ödenmelidir.
Senelik ücretler talebe başı € 200,2. Kurslara katılan öğrenci eğitim ve sükuneti bozacak her türlü hareket ve davranıştan uzak
durmalıdır.
3. Talebenin Yunus Emre binasında bulunan herhangi bir materyal’e verdiği zarar veli tarafından
karşılanmalıdır.
4. Erkek ve kız talebelerin kılık ve kıyafetleri tesettüre uygun olmalıdır.
5. Kurslara gelen öğrenci, eğitmen tarafından belirlenen eğitim gereçlerini her derste
beraberinde getirmeli ve kendisi de derslere zamanında gelmelidir.
6. Derslere katılım sağlanamadığı gün, sınıf öğretmeni veya ilgili yönetime önceden
bildirilmelidir.Bir eğitim dönemi boyunca izin almaksızın 10 gün gelmeyen talebenin kaydı
silinir. 20 gün izinli gelmeyen talebe sınıfını tekrar okur.
7. Furkan Eğitim Vakfı ile alakalı her türlü şikayet vakfımızın yönetimine bildirilmelidir.
8. Taksim edilen ücretler madde 1 de ğörüldügü şekilde öğrencinin kursu bırakması
durumunda geri iade edilmeyecektir.
9. Yukarıda belirtilen kural/hususlardan herhangi birinin ihmali durumunda öğrenci derslerden
uzun veya kısa süreliğine men edilebilecek ve veli bu konuda herhangi bir hak talep
edemeyecektir.

