Türkisch

Okulumuz ile ilgili: Bilgiler / Kurallar / Anlaşmalar
Sevgili öğrenciler
Bu öğretim yılında geçiş olanaklarından birinde öğreniminize devam ediyorsunuz; amacınız
meslek şanslarınızı yükseltmek. Hedeflerinize, eğer gereken ciddiyetle ve çabayla
çalışmaya hazırsanız, şüphesiz ulaşacaksınız. Sizlere okulumuzda şimdiden mutluluk ve
başarılar diliyoruz.
Sevgili Veliler
Sizler de çocuğunuzun bu geçiş yılında kişisel gelişiminde ilerlemesini bekliyorsunuz. Bu
başarıyı yakalayabilmemiz için, okul olarak bizim, sizlerin desteğinize ihtiyacımız var.
Başarılı bir ortak çalışma zemini için aşağıdaki kural ve anlaşmaları göz önünde tutmanızı
önemle rica ederiz.
Öğretim yılı
Öğrenciler yaptıkları kayıtla tüm öğretim yılı boyunca derslere devam edeceklerini
onaylarlar. Böylelikle bu ders yılı zorunluluk kazanır.
İzinler
Önceden bilinebilen gerekçelerle okula gelinemeyecekse izin istemeniz gerekir. Bunun için
sınıf öğretmeninden izin formu alıp doldurmanız gerekir. İzinler en geç 8 gün önceden
istenmelidir.
Öğrencilerimiz zorunlu eğitim süresini doldurmuş olduklarından, mesleki eğitim görenler ile
eş değerde kabul edilirler. Bu nedenle izin istekleri ender ve çok önemli gerekçelerde kabul
edilecektir.
Örneğin tatil uzatımı veya tatile önceden çıkma istekleri yalnız anne-babaların
işverenlerinden getirilecek ve izinin başka bir zamanda yapılamayacağını vurgulayan yazılı
bir belgeyle kabul edilecektir. Ucuz uçuş tarifesinden yararlanmak için yapılan
başvurular reddedilecektir.
Eğitime katılım
Öğrenciler okullarındaki tüm temel derslere, bu seçmeli dersler ve üç aylık kurslar için de
geçerlidir, katılmak zorundadırlar. Bu zorunluluk bütün okul gezileri ve okulun zorunlu
olarak nitelendirdiği bütün etkinlikler için de geçerlidir.
Meslek seçim hazırlığı
Meslek seçim hazırlığında ana sorumluluk öğrenciye ve ailesine düşer. Olanaklar ve
yetenekler çerçevesinde okulumuzun öğretmenleri, gereken desteği vereceklerdir. Bu
konuda sorularınız veya yardıma ihtiyacınız varsa, en kısa zaman içinde sınıf
öğretmeninize bildiriniz. Kanton Meslek Danışmanlığı da size yardımcı olabilir.
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Devamsızlıklar
Geçiş olanaklı öğrenim yılında okumak gönüllüdür. Yaptığınız başvurunuz ilen, aralıksız
okula devam etmeye sorumlusunuzdur. Bizler, öğrencilerin bu sebebten okula zamanında
ve düzenli olarak gelmelerini istiyoruz. Okul Yönetmenliği (§ 24 - § 27) ve Okul Kanunu
(410.100) esas olarak alınmıştır. Şayet bir ögrencinin bir okul yılında 14 defa özürsüz
devamsızlığı olursa (en az 9 bağlantılı derse özürsüz devamsızlık ), bu durumda gönüllü
okulula istiva etmekdir anlaşılan, bu da masrafa tabi tutulur (masraf kurallarına bakınız).
Kısa süreli mazeretli devamsızlık (örneğin; hastalık durumunda)
Devamsızlığın ilk gününde sabah saat 07.30 - 07.45 arası veya 08.30 – 08.40 arası okula
telefon edilmelidir. Devamsızlığı ve gerekçesini sınıf öğretmenine bildiriniz.
Gecikme ve devamsızlığın karneye işlenmesi
Dersin başladığı saatte sınıfta bulunmamak gecikme olarak işlenir
.
İhmalık (devamsızlık) olarak görülen. Öğrenci en az bir dersten (45 dakika) sınıfta
bulunmaması, devamsızlık dır, yarım ders günü olarak sailır.
Özür gösterme ve dileme
Özür gösterme ve dileme, yazılı olarak ve ilgili günden en geç 8 gün sonra sınıf
öğretmenine verilmelidir. Bu yazı, gerekçe ve geçerli olduğu süreyi içermelidir. Reşit
olmayan öğrenciler, bunu velilerine imzalatmak zorundadır. Devamlı ya da uzun süreli
devamsızlıklarda doktor raporu istenir.
Reşitlik: 18 yaşını doldurmuş öğrenciler
18 yaşını doldurmuş olan gençler reşittir. Bu gençler başkalarına, devlete ve okula karşı
kendi sorumluluklarını taşırlar ve ona göre davranırlar. Buna rağmen öğretmenler,
gençlerin onaylarıyla siz velileri, oğlunuzun / kızınızın okul kariyeriyle ilgili bütün önemli
gelişmelerden haberdar ederler. Eğer gençler bu bilgileri velilere aktarmamızı
istemiyorlarsa, öğretim yılının başlangıcında (veya 18. yaşlarını doldurduklarında) bunu
sınıf öğretmenleri aracılığıyla, müdürlüğe yazılı olarak bilidirebilirler.
Önemli not: Ağır kararları (okuldan ayrılma - verilen disiplin kararları, okuldan
uzaklaştırma gibi) velilere bildirilmek zorundayız.
Masraf kuralları. Ders yılı içerisinde okuldan istiva edilirse
Okul yönetiminin rızası olmadan, öğretim yılı içinde okuldan ayrılmalarda veya öğrencinin
tutumundan dolayı okuldan çıkarılmalarda, öğrenciye ve reşit olmayan öğrencinin
velisinden CHF 800.- lık bir tazminat alınacakdır.
Önemli not: Geçiş olanakları zorunlu eğitim süresi dışında olmasına rağmen ücretsizdir.
Her öğrenci için her ders yılı Kanton’a CHF 18’000.- a mal olmaktadır. Okuldan çıkma ve
çıkarılmada ayrılan yer boş kalmakta ve giderler sürdüğü için, bundan başka bir öğrenci
yararlanamamaktadır.
Yukarıdaki tazminat düzenlemesi, okulumuza yapılan başvuru ve kayıtla bildirilmiş olup,
okula başlandığında yürürlüğe girer.
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