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Bakım hizmetleri kayıt detayları
Çocuğunuzu okul bakım hizmetine yazdırmak istiyorsanız, en geç 20 Nisan
2015 tarihine kadar her çocuk için bir adet kayıt formu doldurduktan sonra okula
iade ediniz.
Okul bakım hizmetine yaptığınız kayıt ile, çocuğunuzun okulunda otomatik
olarak bir bakım hizmetinin oluşacağı
anlamı çıkarılmamalıdır. Bağlı
olduğunuz belediyede buna benzer bir imkan mevcut ise, örneğin Hort veya yaş
sınırı olmayan anaokulu gibi, o zaman belediyeniz ayrıca bakım hizmeti sunmak
zorunda değildir.
Kayıt yaparken, çocuğunuzun haftanın kaç günü ve hangi günlerinde okul
bakım hizmetinden faydalanacağını bildirmek zorunda değilsiniz. Şöylemeniz
gereken şey çocuğunuzun haftada en az bir gün okul bakım hizmetinde en az
saat 16:00 ya kadar katılacağıdır.

Günlük bakım hizmetinin oluşması için neler gereklidir?
Okuldaki günlük bakım hizmetinin oluşması için en az 15 çocuğa ihtiyaç vardır,
haftanın kaç günü ve hangi günlerinde olacağı önemli değildir. İstisnai
olarak, belediyenin izni ile daha az sayıdaki çocuklara hizmet verilebilir.

Günlük program
Okuldaki günlük bakım hizmeti, öğle yemeği, öğrenim zamanı ve boş zaman
faaliyetlerinden oluşmaktadır. Öğrenim süresince çocuğunuz eğitim personeli
tarafından bakım görecektir. Öğle yemeği ve boş zamanlarda eğitmenler,
pedagoglar yada bakım personeli sorumlu olacaktır.
Farklı sınıflardan oluşan gruplar maximum 19 öğrenci olacaktır.
Ev ödevleri yapılırken sınıfta bir görevli bulunacaktır.

Tirol Eğitim Müşavirliğinin (Landesschulrat für Tirol) tavsiyesiyle günlük ders
saatleri 16:00 dan sonra sona ermektedir. Bundan dolayı saat 16:00 dan sonra
isteğiniz dahilinde çocuğunuzu okuldan alabilirsiniz.
Özel durumlarda, çocuğunuzu daha erken saatte almanız gerekiyorsa, bir gün
önceden bu durumu okul müdürünüze bildirmeniz gerekmektedir ve çocuğunuz
izin tarihinde ebeveyn tarafından alınmalıdır.

Bildiri formu
Müzik okulu ve dernek ziyaretleri
Okul eğitim yasası gereğince, bakım hizmetinden faydalanan öğrencinin, bakım
hizmetinden uzak kalma durumu, okul müdürlüğü veya bakım hizmetleri
yetkilisi tarafından onaylanmaktadır. Bu onaylar sadece, geçerliliği olan
gelememe durumu ve uzak kalma için önceden alınan izinlerde geçerlidir.
İyi bir tam gün hizmeti, öğrencilerin ve velilerin sosyal çevreleriyle olan
ilişkilerine önem verir. Bundan dolayı bir müzik okulu veya spor derneğine olan
sürekli katılım (okul bakım hizmetinin en iyi şekilde uyum sağlamasından
dolayı) okul eğitim yasası gereğince geçerli bir sebep olarak kabul edilir.

Masraflar
 Eğitim ücretsizdir.
 Öğle yemeği ve boş zaman faaliyetlerin bakım masrafları belediye
tarafından belirlenmektedir. Eyalet tarafından aylık olarak onaylanan
en yüksek ücret 35.- Euro dur. Haftanın bir veya bir kaç günü gelindiği
taktirde belediye tarafından bu ücret gün sayısına göre bölünecektir.
 Bu masrafa öğlenleri yiyecek ve içecek ücreti ilave edilecektir.
Bakım, yiyecek ve içecek masrafları ailenin gelir düzeyi, maddi durumu ve
fertlerin çokluğuna göre azaltılabilir veya tamamen kaldırılabilir.
İlkokul 4. sınıf kayıt formları, 2015-16 okul senesinde gidecekleri okullara
gönderilecektir. 8. Sınıf öğrencilerin kayıtları, velilerin kayıt formunda
belirttikleri okullara gönderilecektir.
Okuldaki günlük bakım hizmetinden kayıt silinmesi ancak sömester ve okul
süresi sonunda yapılabilir.
Detaylı bilgileri aşağıdaki internet adresinden edinebilirsiniz:
www.tirol.gv.at/schulische-tagesbetreuung

