
 

 

Ögleden sonra ögrenci bakimi olmasi icin kayit anketi formu      (türkisch) 

 2020/21 Egitim ve Ögretim yili  

 

Sayin Veli 

Ögleden sonraki ögrenci bakimi, en az 15 ögrenci ile haftanin 3 günü saat 16:00 ya kadar,mümkün olabilir (Okulun 

bütün siniflari temsil edildigi takdirde 12 ögrenci sayisi da kabul görecektir). Bu bakim ders zamani,ögle yemegi, eglence 

ve dinlenme zamanlarindan olusup pedagojik egitim almis tecrübeli kisilerce yapilmaktadir. Cocugunuzu istediginiz 

tarihlere kayit yaptirma imkani vardir. Dikkat edilmesi gereken tek kural,kayit yaptirdiginiz tarihlerde cocugunuz okulda 

saat 16:00`ya kadar kalmak zorundadir. Okul aile birliğinin ve öğretmenlerin karar vermesi durumunda, bundan böyle 

öğrenci bakımının cuma günleri saat 14.00´te bitirilmesi  ve bu saatten  itibaren çocuğunuzun bakımdan alınması 

mümkün olacaktır. Okulun kapali oldugu resmi tatil günlerinde bakim yoktur. Cocugunuz kayit yaptirdiginiz günde 

gelmemesi halinde bunun icin gecerli bir mazeret bildirmeniz gerekmektedir. 

Bir egitim ve ögretim yili boyunca (yaklasik 10 ay boyunca), haftanin 5 günü kayit yaptirdiginiz takdirde ödeyeceginiz 

miktar 80 Eurodur. Bu ücret, icinde yasadigimiz toplumun ,her türlü egitim ve isgücü maliyetine göre belirlenen bir 

rakamdir. Ücret icin bir indirim talebiniz olmasi halinde, bir dilekce ile okul müdürüne basvurabilirsiniz. Karar okul yönetim 

kurulu tarafindan verilir. 

Bu form okulumuzdaki ögleden sonra bakimina talep olup olmadigini belirlemek icin düzenlenmistir. Cocugunuzun 

ögleden sonra okuldaki bakimda kalmasini talep ediyorsaniz asagidaki formu lütfen doldurunuz. Doldurdugunuz formu 

en gec 10. März 2020 tarihine kadar okula teslim ediniz. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cocugumun 2020/21 Egitim ve ögretim yilinda ögleden sonraki okul bakimina kalmasini istiyorum. 

 

Ad – Soyad: 
(Cocugun egitiminden sorumlu olan 
kisinin) 

 

 
Adres: 
Cocugun egitiminden sorumlu olan 
kisinin) 

 

Cocugun adi: 
 

 

 
Okulu: 
Sinifi: 
2020/21 Egitim ve ögretim yili 

 

 
Cocugumu su günlerde kayit ettirmek 
istiyorum. 

         

        ❑ Pazartesi 

        ❑ Sali 

        ❑ Carsamba 

        ❑ Persembe 

        ❑ Cuma   

 

 

Bu talep araştırması eğitim öğretim yılını daha iyi organize etmek ve planlamak için tedbir amaçlı yapılmaktadır.                    

Bu bakimin olup olmayacagi ,ancak okul baslangiciyla birlikte ders planlarinin yapilmasindan sonra belli olacaktir. Okul 

yönetimi tarafindan bakimin olacagi yönünde bir bilgi verilirse, ancak o sekilde son kayidimi yaptiririm. 

 

Tarih: ____________________________ Imza: _____________________________________________ 


