
Rebhügel okuluna hoşgeldiniz 
Sevgili öğrenciler,  

Volkschule’nin (Temel eğitimin) son süreci Oberstufe’desiniz (ortaokul).  Burada 
geleceğinin temellerini hep birlikte atıyoruz. 

Okulumuz bir eğitim ve öğretim yuvasıdır. Okulumzun 3 büyük amacı, iyi ve kalıcı 
eğitim, yoğun bir şekilde işbirliği ve pozitif bir ortam sağlamaktır. 

Tüm diğer gençler ve yetişkinlerle birlikte sen de bu yuvanın „bireyisin“. Bu demektir 
ki, sana sunduğumuz pek çok şeyin yanısıra senden bir takım beklentilerimiz de var. 

Sana sunduklarımız 

� hoşgörülü, motivasyonu yüksek öğretim ve bakım personeli 
(Betreuungspersonen) 

� senin gibi daha nice süper öğrenciler, 

� iyi bir eğitim. Böylece okul çağı sonunda, gerek meslek eğitiminde gerekse 
yüksek eğitimde, sana uygun kapıların açılmasını sağlamak için yardımcı olmak 
istiyoruz. 

� Ders saatleri arasında (12.00-13.30) sadece ev ödevlerinde ve yetenek gelişimi 
konularında yardımcı olmuyor, aynı zamanda yemek yeme olasılığı sağlıyor ve 
kitap okuma, oyun oynama gibi aktivitelerde sunuyoruz. 

Senden beklediklerimiz: 

� derse aktif bir şekilde katılman, 

� öğretmen ve bakım personeline (Betreuungspersonen)  güvenmen ve onların 
verdiği ödevleri yapman ve tavsiyelerini ciddiye alman. 

� Okul kurallarına uyman (bizler gibi). 

Başarılı ve güzel bir öğretim dönemi geçirmen dileğiyle. 

Okul müdürü 

Caspar Schaudt 



Devamsızlık defteri ve ebeveynler ile 
irtibat defteri 
Sevgili  öğrenci, 

Bu defter, senin, okulun ve ailenin arasındaki iletişim aracıdır. 

Bu defterde derse gelemeyeceğin zaman açıklamalar yazman için yer ayrılmıştır.  
Sana ve ailene okuldaki durumun ve davranışınla, genel sorumluluklarınla ilgili bilgi 
vermektedir. Bu defterde okul ve aile arasındaki karşılıklı bildiriler için yer 
ayrılmıştır. 

Bu defterin amacının gerçekleşmesi için, defter her derste yanında olmalıdır. 

Defterin faydasını görmek için, defteri dikkatle kullan. Defteri kaybetme (yenisini 
almak için 20 Frank ödemen gerek). 

Bu defterin sahibi (Ad, soyad):                                           .  
  

Sınıf:   Oberstufe, Sek     
Sınıföğretmenleri:                                                                                            
     
(Öğrencinin)Cep telefonu :    E-Mail:         
 

Ebeveynlerin adı ve soyadı (veya kanuni vekillerin): 
 
 

Ev adresi: Posta kodu Yer: 

      
  
Ev telefonu:   İş yeri telefonu:      
  
Cep tel:   E-Mail:        
 
Cep tel:     

Ebeveynlerin E-Mail adresleri:    
 

İptal edilen dersler durumunda: 

o kızım / oğlum okulda kalsın. 
o kızım / oğlum evde kalabilir /  eve gelebilir.   Ben / biz sorumluluğunu  

üstleniyoruz. 

Okulun kurallarını içeren bilgileri aldık (S. 1 – 8): 

Ebeveynlerin imzası / kanuni vekilin imzası: Senin imzan: 

      



Şiddet yok 
Irkçılık yok 
Dışlama yok. Hırsızlık yok 

Çöp atmak  yok 
Hasar yapmak yok 
Vandalizm yok. 

Şiddet yok 
Duygusal saldırı (Mobbing) yok 
Diskriminasyon yok 
Gücü kötüye kullanma 

 

 
 

 
 

 
 
Pozitif  

Yaşama alanı 

Biz güven ve toleranslı 
bir ortamı destekliyoruz. 

Herkesten beklentimiz 
karşılıklı saygı ve görgü 

kurallarına uymak. 
Biz kendimizin ve başkalarının 

araç ve gereçlerini dikkatle 
kullanıyoruz ve okulumuza ve 

çevreye zarar vermiyoruz. 

Rebhügel okulunun kuralları 
 

Okulumuz kendimizi iyi hissettiğimiz ve iyi bilgi edindiğmiz,hoş ve 
korkunun olmadığı bir yer olmalı  

 

Sosyal davranış ve sorumluluklarımız:  

Birbirimize bu şekilde davranıyoruz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okulun kuralları 

Okul saatleri içinde1, öğretmen veya bakım personelinin (Betreuungspersonen) 
talimatı dışında okul ve okula ait alandan  uzaklaşmıyoruz. 

Okul  alanı içinde ve dışında, ne bağımlılık yaratan ürünler  (sigara, alkol vs.) ne de 
başka tür esrar (esrarlı sigara  vs.)2 kullanmıyoruz. 

Okulda temizlik ve düzen bizim için önemlidir. Biz çevreye dikkat etmeye özen 
gösteriyoruz: 

Çöp, çöp kutusuna aittir, yerlere değil. 

Okul binasında ve okula ait alanda sakız çiğnemiyoruz ve enerji içecekleri içmiyoruz 
(„Energy Drinks“). 

Okul ve okula ait alanda cep telefonları ve ona benzer elektronik cihazları ne 
görülebilir ne de duyulabilir olmalı. 

Okul saatleri içinde okulda ve okula ait alanda gereksiz gürültü yapmaktan kaçınıyoruz. 

                                                 
1  Saat 07.30 – 12.00 / 13.40 – 17.15 
2  Artikel 54 VSV 



Teneffüsde dikkat edilecek kurallar (tesisat yenilenme süreci III) 
 

 
 
 

Biz, öğrenciler her teneffüsü teneffüs alanında geçiriyoruz. 

Teneffüsten önce ve sonra okul binasına itişmeden giriyoruz ve itişmeden çıkıyoruz. 
Kimseyi incitmiyoruz. 

Teneffüs esnasında nöbetçi öğretmen /bakım personeli ( Betreungspersonen) ve 
öğrencilerin talimatlarına uyuyoruz. 

Teneffüs alanı yukardaki şemada gösterilmiştir. Otopark ve araç yolu ona dahil 
değildir. Top oyun alanı sadece topla oynamak içindir (yukardaki şemaya bakınız). 

Birinci zil çaldığında okulun binasına giriyoruz, ikinci zil çaldığında sınıfta 
bulunuyoruz ve ders için hazırız. 

Ders saatleri sırasında (07.20 – 12.00 ve 13.30 dan  17.15 e kadar) okul alanında 
bisiklet, motosiklet, rollbretter ve kickboard  kullanmıyoruz.  

Bisikletler, mofa ve kickboardları  onlar için ayrılmış yerde bırakıyoruz. 

Kışın sadece top oyunları için ayrılmış alanda kartopu oynuyoruz. 
 
 

Teneffüs alanı 
(Bakınız  S. 2: Hausordnung) 

Rebhügel okulunun sınırları  

Haldenstrasse 
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Top oyun alanı 
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Derslik, müdürlük ve 
sosyal danışmanlık 
girişi 

Kütüphane, el işleri ve 
tekstil,iınformatik 
derslikleri girişi 

Okul mutfağı, Hort, spor 
salonu,yönetim dairesi ve 
servis ve teknik girişi. 

1 

İnşaat 

bölgesi 



Birlikte okula gitmek kurallar gerektirir 

Kurallara aykırı davranışların sonuçları senden sorulacaktır.  Bu kurallara saygılı 
olman için, seni desteklemek ve sana yardım etmek istiyoruz. 

Kuralları çiğneyenlere karşı 3 aşamalı bir sistem geliştirdik. Kurallar çiğnendiğinde, 
davranış sorunları belirdiğinde ebeveynler, öğretmenler ve bakım personeli 
(Betreuungspersonen)  gereken önlemlerin alınmasında yardımcı olacaktır. Bu 
çerçevede öğretmenler tarafından her aşama için dokumentasyon yapılacaktır. 

0. Aşama: Kurallara saygılı olmaya devam ediyorsun! 

1.Aşama: Sorumluluk sınıf öğretmenine ve sana aittir! 

Kuralları çiğnediğinde sonuçlarına katlanacaksın. Bunun yanısıra öğretmenin 
(sınıf öğretmenin veya branş öğretmeni)  bunun sebeplerini senden öğrenmeye 
ve seninle çözüm bulmaya çalışacak. 

Gerek duyulursa ebeveynlerin haberdar edilecekler (ceza derecesine göre. ör: ders 
saatleri dışında okulda kalman gerekirse ). 

Sınıf öğretmenin seni ve ebeveynlerini konuşmaya davet edebilir. Burada diğer 
öğretmenler  (branş öğretmeni ya da diğer yetkililer) ile birlikte çözümler 
bulunmaya çalışılabilir. Bu arada yazılı bir anlaşma da yapılabilir. 

Kuralları  çok sık çiğnendiğinde bu karnene yansıyacaktır.    

2. Aşama: Okul yönetimi devreye giriyor. 

Davranışında bir düzelme olmazsa ve kuralları çiğnemeye devam edersen, o 
zaman okul yönetimi devreye giriyor. Okul yönetimi seni ve ebeveynlerini 
konuşmaya davet edebilir. Daha sıkı tedbirler alabilir ve uygulayabilir. Bu 
aşamada iş çok büzük bir resmiyet kazanmış olur.  

3.Aşama: Öğretim müdürlüğü (Schulbehörde) devreye giriyor. 

Bu makam atılacak diğer adımlara karar verir (Schulpflege). 

Her aşama için danışma ve destek  hizmetleri sunulur; özellikle de okulun sosyal 
danışmanı hizmetinizdedir. Duruma bağlı olarak sana ve ebeveynlerine okuldan 
destek sunulacaktır. Bir sonraki- bir üst aşamaya gelmemen için  zamanında destek 
almanı tavsiye ederiz.  

 

 

 

 

 



Okulda internet ve E-Mail 
 
Bu bizde de geçerli: 

„Temiz kal! Bilgisayarda ve cep telefonunda şiddet içeren hiçbirşey 
tutma“.  

 
� Pornografik, ırkçılık, cinsellik ve şiddet içeren yasadışı internet sayfaları seçmek 

ve kullanmak yasaktır. 
� Bu tür E-mailler başkalarına gönderilmemelidirler. 

 
Yapılması yasak olan: 

� Zincirleme meillerin gönderilmesi. 
� İnternetten program, oyun, audio ve video dosyaların yüklenmesi. 

 
 
 

Rebhügel’in „dresscode“ u (Rebhügel okulunda giyim tarzı):  Der „Rebhügel-

Dresscode“ 

Karşılıklı saygıya dayalı, başarılı, tehlikesiz ve provokasyonsuz bir okul hayatı 
geçirebilmemizin için kıyafetimizi ona göre seçiyor ve davranıyoruz3. 
Kıyafetimiz derse uygun olmalıdır.  
 

Branş dersi (Fachunterricht) için de kurallar gereklidir  

Özel kurallar gereken derslerde (branş dersi /özel dersliklerde) kurallar, branş 
öğretmeni (Fachlehrperson) tarafından size iletilecektir ve yazılı şekilde de 
sunulacaktır.  
 
 

Biz, öğrenciler, öğretmen ve bakım personeli 
(Betreuungspersonen) bu kurallara karşı saygılıyız ve onlara 

uyuyoruz!  

 

                                                 
3  § 66 Abs. 2 VSV 



Devamsızlıkta dikkat edilmesi gereken hususlar 

1. Bu deftere her devamsızlığı (okula gelmediğin her günü) işlemen  ve açıklaman 
gerekiyor. Okula gelmediğin gün için yazdığın açıklamayı sınıf öğretmenine ve dersine 
girmediğin diğer öğretmenlere göstermeli (onların senden defteri istemelerini beklememelisin) 
ve imzalatmalısın. Bunu devamsızlığı izleyen ilk derste yapman gerekiyor. Bir hafta içinde bu 
açıklamayı öğretmenine göstermezsen o zaman okula gelmediğin gün için özürsüz almış 
olursun ve bu karnene de yansıyacaktır. Bu devamsızlıklar sıklaşırsa ozaman bu davranışın 
okul idaresine bildirilecektir. 

2. Açıklamayı sen kendin yazıyorsun. Ebeveynlerin ise bunu imzalayarak doğruluyorlar. Bunu 
yazmak için ayrılmış alanda tarih, devamsızlığın süresi ve sebebi yazılmalıdır (bkz. örnek). 

3. Devamsızlıktan dolayı geri kaldığın dersleri telafi etmelisin. Geri kaldığın dersleri telafi 
etmen için sana verilen zaman (derslerinden geri kaldığın öğretmenler ile başka bir 
anlaşman yoksa) nekadar devamsızlık yaptığına bağlıdır (ör: iki gün okula gitmediysen, iki 
gün içinde dersleri telafi etmen lazım).   

3. Önceden planlanmamış devamsızlık;  

 En gec saat 10 teneffüsünde sen (veya senin ebeveynlerin) okulu telefon ile arayıp 
gelemeyeceğini bildirmeliler: 044 454 22 30.  Telefona dersler başlamadan önce saat 7.25’e 
kadar ve teneffüslerde cevap verilir. 

4. Önceden planlanmış devamsızlık: 

a)  doktor ve dişçi terminlerini mümkünse ders saatleri dışında veya ilk veya son derslerin 
olduğu saatlerde almaya çalış. Eğer bu nedenden devamsızlığın sıklaşırsa ozaman geri 
kaldığın dersleri tamamlaman gerekir. Derse gelemeyeceğin gün için yazılı özürü, 
dersinden geri kalacağın öğretmene bir gün önceden göstermelisin.  

b) 2 güne kadar devamsızlık (tatil öncesi/sonrası bağlı olan günler dahil değil 
): 

Böyle bir devamsızlık için ebveynlerin ve sen en az iki hafta önceden sınıf öğretmenine 
yazılı başvuru yapmanız gerekiyor (istisna durumlar: zorunlu nedenler). Bunun için sınıf 
öğretmenin sana vereceği formu kullanmalısın.  

c) 2 günden uzun olan devamsızlıklar (örneğin: Schnupperlehre) ve tatil öncesi 
ve sonrası olan devamsızlıklar:   

 Bu durumda sen ve ebevynlerin ( en az iki hafta önceden) okul yönetimine yazılı 
başvurmaları gerekiyor. Burada da sınıf öğretmeninden alacağınız formu kullanmlısınız. 

 Schnupperlehre durumunda 2 haftadan daha az zamanda evet cevabı (onay) alabilirsin. 
Böyle bir durumda yazılı başvuruyu bir an önce verip Schnupperlehre yapacağın yerden 
aldığın onayı da beraberinde veriyorsun.  

 Onaylanmış tatil başvurularını (önceden planlanmış devamsızlık) dersine 
katılamayacağın bütün öğretmenlere göstermelisin. 

5. Branş dersini ( Fachunterrichts-Lektionen) kaçırma durumunda:   

 Mazerteini de bu deftere yazıyorsun. 2 haftadan uzun olan süre için beraberinde doktor 
raporu vermen gerekir. Öğretmeninle başka bir anlaşman olmadığı sürece dek, derste 
bulunman gerekiyor. 



Joker günleri: 
 
Zürih Kantonu’nun 28 Haziran 2006 yılının İlköğretim Okulu 
Kararnamesi 

§ 30 1 Öğrencilerin bir okuma yılı süresi içinde hiçbir gerekçe vermeden toplam 2 
gün okuldan uzak kalma hakları vardır (Joker günleri). 

 3 Joker günlerin kullanılması için, ebeveynler okulu önceden bildirmeleri 
gerekiyor. Kullanılan Joker günü bütün bir gün için geçerlidir (o gün dersler 
yarım gün sürmüş olsa bile). Kullanılmayan Joker günleri boşa harcanmış 
olacaktır.  

Okul başkanlarının konferans kararı: 

• Joker günleri kullanılmak istendiği zaman, ebeveynler en az 14 gün önce bunu sınıf 
öğretmenine bildirmelidirler4. 

• Öğretmen, geri kaldığın dersleri telafi etmen gerektiğini söylediği takdirde bunu 
yapma mecburiyetindesin. 

Açıklama: Rebhügel okulunda joker günlerinin kullanımı : 

• Sınıf öğretmenleri ve /veya okul müdürlüğü belirli günler için joker günlerin 
kullanılmasına izin vermeyebilirler. Bu günler özellikle de okul gezisi, sınıf gezisi, 
projeler ve spor günler gibi özel aktivitelerin yapıldığı günlerdir. 

• Değişik dinlerin dini bayramları (gem. Handreichung BiD vom Juli 2005) joker 
günü olarak sayılmıyor. 

 
 

                                                 
4  Dikkat: joker günü tatil uzatmak amacıyla kullanıldığı takdirde, sözkonusu tatilden en az 14 

gün önce bildirilmeli ve başvurulmalıdır! 


