
Kurumsallasmis/ 
Genel veli katkisi 

Kurumsallasmis veya genel veli katkisi yeni halk okullari yasasini (VSG,  »
madde 55), idari okullarin yönetmenligini (yapi durumu, madde 24, para-
graf 3 ) ve Zürich sehrinini veli talimatnamesini (Zürich sehri halk okulla-
rindaki genel veli katkisina dair talimatname ) kurar.

Okul ve veliler kendilerinin «EMW» katkilarinin grafikte gösterilen iki kuru- »
lustan hangisi icin karar vereceklerinin bildirirler.

Ortaokul bölümünde veliler her yillik toplantilarini düzenleyebilirler.

Bir cok okullar su anda institüsyonalmis bir sekild veliler ile birlikte ca- »
lismaktadir. Her okul istekli olan velilerle birlikte 2009/2010 okul baslayana 
kadar veliler birligini olusturur. Bir okulun veliler birliginde calismak istege 
bagli ve bedavadir.

Okul aile birligine okul okulun kullanim odalarini ayrica üst yapilarinin ve  »
olusan harcamalar icin bir ödeme hazir bulundurur.

Okul aile birligine okulun kullanim odalarini veya dieger seylerini kul- »
lanabilmeleirn saglar, büyüzden olusan harcamalar icin bir ödemede 
hazir bulundurulur.
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Kurumsallasmis veli katkisi bir okulun velilerini daha cok katilimci olmala- »
rini istemektedir. Cocuklarinin gittigi okulda konusabilmeli ve etkili olabil-
melidirler. Veliler de grup olarak ayrica okulun yaninda okul personelinin 
sorumlulugunu da üstlenir. Okulunu destekler ve güclendrir. Fakat bilgi ve 
düsünce alisverisi ile okulla birlikte calisma da velileri güclendirir. Okul ile 
velilerin birlikte calismalari velileri ve de okulu güclendirir. Bu’da okuldaki 
basariya katkida bulunur.

Cocugun esenligi birlikte calismanin ortasinda yer almaktadir. Okul ve ve- »
liler ögrenim, saglik, ve yetistirme desteginde farkli görevlere sahiptirler. 
Veli katkisini önemli bir istegi düzenli ve institüsyonal bilgi ve düsünce 
alisverisidir. Veliler ve de okulun kesistigi alanlarda, konular ortaklasa  
islenebilir

Ilgili okuI aile birligi hangi alanlarda okulun uzmanlik konularini destek- »
leyecegi ilgisi olan velilerin ilgileri ve olanaklarina baglidir. Velilerin katkisi 
kendini okulun yillik hedeflerin göre ayarlar.

Metodlu ve kurala uygun personel kararlari, egitim malzemeleri, ders pro- »
gramlari, calisanlarin takdirleri ve okul kontrolu gibi konular institüsyonal 
katkilardan haric tutulmustur. Bireysel isteklerde veliler birliginin görevi 
degildir.

Bireysel ve sinif düzeyinde okul ile veli evi arasindaki bilgi alisverisi okul  »
düzeyinde basarili bir veli katkisi icin gerekli olan temeldir.

Ortaklasa yapilacak olanlar örnegin söyledir:

Velilerin yardimi (Okul yolunun güvence altina alinmasi, Bakim, kücük •	
satis yerindeki teneffüs «Pausenkiosk» Bilgiler, Ev ödevleri icin yardim 
hizmetleri …)
Saglik tesviki: (Beslenme, saat dokuzda yapilan paydosta cocularin sag-•	
likli beslenmeleri tiryakilige karsi korunma, siddete karsi korunma, cinsel 
egitim...)
Meslek secimi•	
Velilere bilgilendirilmesine tesvik (Okul- ve egitim sorulari, cocuklarin ha-•	
klari, degerleri ve sosyalligi ögrenmek …)
Yabanci lisanli velilerin uyum saglamasi•	
Okul etkinlikler ve projeler (katki, destekleme, katilim)•	
Okul gelisimi (okul programina ve örnek olmaya uyma, derslik ve •	
teneffüs alani yapisi ...)
Okuldaki gelisimler (yapilan seyler hakkinda elestiri)•	

Okul Veliler

   Görevler,
    Kararlar,

    Haklar  

    - Bilgiler, ve yeteneklere 
        göre ögrenme cetveli

    - Ders ve ögrenme 
       malzemeleri 
      (metodlukararlar)

    - Personel

    - Bakim icin sunulan
    hizmetler

  Görevler,
  Kararlar,

  Haklar  

  - Yardim

  - Egitim

  - Bakim

  - Ögrenim

  - Din, politika

  - ahlak

Okul düzeyinde 
Institüsyonal 
veli katkisi

*

Bireysel düzeyde veli
 is birligi: Tek ya da / kendi 

cocugu ile ilgili.
--------------------------------------

Sinif düzeyinde veli isbirligi: 
Her sininifin egitim personeli  

ve velileri. 

Veli katkisinin amaclari, alanlari ve icerigi

*


