
Bir  bi lg i  k i tapçığı  nedir?  

 

Sayın Velilerimiz 

Bu bilgilendirme kitapçığı öğretmenler ve veliler arasındaki teması güçlendirmek 
için tasarlanmıştır. Ebeveyinleri Okul işlemleri ile ilgili veri ve olayları bildirmek 

amaçlıdır; Bununla birlikte, eğitim sorumlusu olarak kızınızın / oğlunuzun 
öğrenim ve çalışma uygulamalarının nasıl olduğunu göreceksiniz. 
Bu bilgi kitapçığının okul ve ev arasındaki işbirliğini pekiştirmek için yardımcı 
olmasını umuyoruz. 
Geri Bildirimleriniz için ve sizinle birebir olarak konuşacağımızdan memnun 
olacağız. 

Okul binasının öğretmenleri 

Sevgili Öğrenci, 

Bilgi kitapçığı sana da bilgi katacak! Normalde kitapçık sende kalacak ve hergün 
okula getirmelisin. Öğretmenlerinin talebi üzerine imza atması için velilerine 
vermelisin. Öğretmenlerin Bilgi kitapçığına bakabilirler. 
Kendi çalışma ve öğrenme davranışını kontrol etmen  için  yardımcı olan bir 
araçtır. 

Okul binasının öğretmenleri 

 

Nasıl uygulanılır 

Bu bilgi kitapçığı, gerektiği kadar - Ama düzenli bir şekilde - velilerin kontrolüne 
ve imza atmaları için velilere sunulacak. Ebeveynlerinde öğretmenlere Bilgi 
kitapçığı içinde mesaj iletme şansları var. 
Sınıf öğretmeni belirli zamanlarda tüm sınıfın bilgi Kitapçıklarını toplar, böylelikle 
içeriği görür ve ebeveynlerin mesajlarına yanıt verebilir. 
Yeni ve boş bir bilgi kitapçığı öğretim yılı başında ve spor tatil sonrasında verilir. 
Bir bilgi kitapçığı kaybolursa, öğrenci maliyeti ödemek zorundadır. Maliyet: CHF 
10.00 dır. 
 
Teslim edildi: 

Tarih:  ..............................  Imza:  ........................................................................  
 
Veliler tarafından Görüldü: 

Tarih :  .............................  Imza: 
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Okul  Kura l la r ı  

 

Hedef 

Okulumuzun kuralları, okulumuz bir arada yaşam için huzurlu,düzenli bir çevre sunmaktadır. 
Birbirimize verdiğimiz saygı ve güven ile birlikte okulumuzda herkes kendini rahat 
hissedebilmeli. Okulun materyallerine titiz davaranıp, başkalarına ait olan eşyalara saygı 
duymalıyız 

 

 1. Birbirileri ile geçinmek 
Okuldaki herkes birbirini selamlar, nezaket, ilgi ve saygı ile karşılık verilir. Provokasyonlar, 
zorbalık, hakaret, tehdit ve şiddet tolere edilmez. 

 2. Okul içinde 
Girişler saat 7.10 ila 18.00 arası açıktır. Okulun bitiş saati ile birlikte öğrenciler ders planina  
uygun olarak okul binasını hemen terk etmek zorundadir. 

 3. Öğrencilerin Serbest/boş derslerinde 
Öğrencilerin serbest/boş derslerinde koridorlarda durmayacaklar. Teneffüs esnasında okul 
alanı sadece öğretmenden alınan izin doğrultusunda terk edilebilir. Büyük teneffüslerde 
okul binası terk edilir. Öğrenciler sadece 10:00 (Zehnuhr-Pause) Teneffüsünün  başında  
ve sonunda tuvaletler de kalabilirler. 

 4. Elektronik Cihazlar 
Cep telefonları, MP3 çalarlar, kulaklık ve benzeri elektronik cihazlar, okul alanında 
kapatılır, talebelerin üzerinde ve görünmemelidir. 

 5. Sınıfta Kafa Örtme 
Prensip olarak sınıflarda kafa örtüsü kullanilmamalidir. 

 6. Okulda top yakalamaca- top oyunları ve kavga 
Okulda top yakalamaca oyunlari- top oyunları ve kavga yasaktir. Oyunlar ve spor 
malzemeleri okul binası içine ait değildir 

 7. Gardrob  
Gardroplar ancak diğer sınıfın terk etmesi ile birlikte kullanıma serbesttir. Öğretmen 
gardrobu beden dersinden önce açar ve bitişte kapatır. Beden eğitimi dersi süresince 
gardrop kilitli kalır. 

 8. Bisikletler, Trottinette ve diğer tekerlekli binekler  
Bisikletler kapalı parka park edilmelidir. 

 9. Sakız  
 Okul binalarında, sakız yasaktır. 

 10. Kartopu  
Kartopu sadece spor çimi alanında atılabilinir. 

 11. Temiz okul alanı  
Her hafta başka bir sınıf olmak üzere okulumuzu haftada bir gün, okulun içini ve okul 
alanını temizler („fötzelt").  

 12. Sigara, alkol ve diğer uyuşturucu kullanımı 
Okul alanında sigara, alkol ve diğer uyuşturucu kullanımı okulun olmadığı saatlerde de 
yasaktır. Okul içinde, sigara görünmesi istenmeyen bir durumdur. Bu kurala karşı çıkan 
gençler, Yönetim Kurulu tarafından veliler ve öğretmenle birlikte mülakata davet 
edilecektir. Sigara ürünleri, alkol ve diğer uyuşturucuların okul alanına getirilmesi kesinlikle 
yasaktır. 

 13. Silah 
Okul alanında silah ve imitasyon silah ürünleri kesinlikle yasaktır. 

  



Dis ip l in  ön lemler i  

1  Bilgi kitapçığına hep birlikte uyum içinde olmak 

Çalışma-, öğrenme-,ve sosyal davranış içeriklerini iki ana kategoride değerlendiriyoruz. 

1 a) Derslere zamanında ve düzgün bir şekilde gelinmesi 
   b) Çalışmaların titiz ve güvenilir  tasarlaması 

2 a) Çalışmaların azim  ve konsantre içinde olunması 
   b) Okul kurallarını kabul edip uygulanması 
   c) Öğretmenlerini ve sınıf arkadaşlarını saygıyla karşılanması 

Her iki kategori için: Alt grupta (Untergruppe) en geç dördüncü yazılı uyarıdan sonra çarşamba 
günü öğleden sonra öğrenci kendi yansımasını yazmalı.  

Dördüncü yazili kayıttan sonra, alan uzman öğretmenleri sınıf öğretmenine bildirecek. 
 
 

2 Elektronik Cihazlar 

Elektronik cihazları ve kulaklık da dahil olmak üzere, yada akıllı saat (Smartwatch) sırf saat 
olarak kullanmıyorsa, bunları vermek zorundadır. Uzman Alan Öğretmenleri bu cihazları Sınıf 
öğretmenine verecek. Cihazları geri alabilmek için, elle yazılmış bir iş başvuru mektubu 
şeklinde dilekce yazılır ve bu dilekce aynı zamanda veliler tarafından imzalanmış olarak 
öğretmene sunulur. 
Acil durumlarda ebeveynler cihazı geri talep edebilir. Öğrenci bilgi kitapçığında yazılı bir uyarı 
alır. 
 
 

3 Sakız 

Okul binasında sakız çiğneyen öğrenciler, "okul ile bir arada yaşama kurallarının kabulu" 
başlığı altında, bilgilendirme kitapçığının içine yazılı uyarı alır. 
 
 

4 Sigara 

Öğrencı okul alanında sigara içerken ilk kez yakalandığında "okul ile bir arada yaşama 
kurallarının kabulu" başlığı altında, bilgilendirme kitapçığının içinde  yazılı uyarı alır. Buna ek 
olarak ta, öğrenci serbest / boş zamanında iki saat çalışmak zorundadır. 
Bir öğrenci ikinci kez yakalandığında ise daha önceden söz edildiği üzere kişinin gösterdiği 
uygunsuz hareketlere tedbir alınır 
Bir öğrenci okulun yakın çevresinde sigara kullanırken/içerken yakalandığında ise  Yönetim 
Kurulu, bir veli toplantısı düzenler. 
 
 

5 Koridorlarda sessizlik 

Ders sırasında, öğrenciler koridorları sessiz tutmalı. Kurala uyulmaması halinde, öğretmen Bilgi 
kitapçığına yazılı uyarı verir. 
 
 
Temelde: 

Öğrenci ismini öğretmene söylemediği taktirde Bilgi Kitapçığına kayıt edilir.



 

 

Mazeretler ve talepler 

Bu notlar önemli. 

- Gençler mazeretlerini öncelikle sınıf öğretmenlerine yazılı ve 
imzalanmış olarak sunmalılar. Böylece bu içeriğin doğruluğuna tanık 
olur. Ardından ilgili her Alan uzman öğretmenine sorulmadan 
gösterilecektir. 

- Tıbbi ve diş ziyaretleri, okul saatleri dışında yani serbest/boş 
zamanında yapılmalıdır. İstisnalar: acil durumlar, uzman doktorlar.. 

- Yılda iki joker gün kullanılabilir. 
- Tatil öncesi ve sonrası için talep edilen tatil uzatmaları aynı zamanda 

Joker günleri Müdüre iletilir. 
- Öngörülebilir devamsızlıklar (Örneğin; uzman doktor, Meslek Eğitimi 

denemeleri(Schnupperlehre), kişisel izin, vs.) Sınıf öğretmenine 
imzalatılır ve tüm etkilenen öğretmenlere belirlenmiş tarihten önce 
gösterilir. 

Böyle yapılır 

- Özür mektubu mektup başlığı, bilgi, başlık ve selamlama ile hitap 
eden bir biçimde dizayn edilmelidir. Metinde kısaca içeriği anlatın.  

- Böyle kısa resmi bir mektubun nasıl yazılacağını, Almanca-Eğitim 
dersinde tecrübe edip öğreneceksiniz. 

Ve bu şekilde tasarlanabilir:
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Metin 

 

Mektup Başlığı (altı çizili) devamsızlık bilgisi 

Hitap edilecek kişiye 

Tarih 

 

Deine Unterschrift

Ebevynin imzası 
 

Selamlama 



 

 

 


