
Infoblatt 

Bilgilendirme 
 

- Çocuğunuzun hasta olduğunu saat 7.10`dan itibaren en geç saat 

8.00`e kadar sekreterliğe bildirin 

Telefon: 0234 – 3259510 

 

- Şeker hastalığı ve astma gibi kronik hastalıkları bize bildirin 

 

- Cep telefonu ve adres değişikliklerini derhal sekreterliğe bildirin 

 

- Acil durumlarda öğrenciler sekreterliğe her zaman gelebilirler, diğer 

durumlarda sadece teneffüslerde 

 

- Sekreterliğin çalışma saatleri: 

Pazartesi gününden Cuma gününe kadar saat 9.00 – 13.00 arası 

Pazartesi ve Perşembe günleri saat 14.30 – 15.30 arası 

Çalışma saatleri dışında randevu almak mümkün 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Antrag auf Beurlaubung Öğrencinin devamsızlık izni alması için 

müracaat 

Okul Kanunu‘nun 43. Maddesine göre 

 

İzin alma müracaatı veli tarafından mümkün olduğu kadar erken bir tarihte sınıf öğretmeni 

aracılığı ile okul müdürlüğüne yapıldığında, zamanında izin almak mümkün olur. 

Lütfen arka sayfadaki talimatlara dikkat edin! 

Çocuğun soyadı, adı 

 

Doğum tarihi 

Adresi 

 

Telefon numarası 

Sınıfı 

 

Sınıf öğretmeni 

  

İzin için müracaat edilen zamanın başlangıç tarihi                     bitiş tarihi 

 

Önemli izin alma nedeni 

(gerekirse belgeler ekleyin) 

 

 

İzin süresince katılmadığım derslerin içeriğini kendi kendime öğreneceğimi biliyorum. 

 

Tarih ________ Vasinin imzası____________________________________________ 

 

Sınıf öğretmeni tarafından doldurulacak: 

Devamsızlık izni 

 

O uygundur 

O uygun değildir. Nedeni 

 

Tarih: 

 

İmza: 

 

Okul Müdürlüğü tarafından doldurulacak: 

Devamsızlık izni müracaatı 

 

O kabul edildi 

O kabul edildi, iznin başlama tarihi……….. 

İznin bitiş tarihi………… 

O kabul edilmedi (arka sayfaya bakınız) 

Nedeni: 

 

Tarih ____________ Okul Müdürlüğü imzası______________________________________  



Hinweise 

Talimatlar 

 

Okul Kanunu’nun 41. ve 43. Maddelerine göre kız ve erkek öğrencilerin düzenli ve aktif 

olarak derslere ve derslerle ilgili okul etkinliklerine katılmaları zorunludur. Veliler bu konuda 

sorumludurlar. Kim bu konuda kasten veya ihmalen sorumluluk almazsa Okul Kanunu’nun 

126. Maddesine karşı gelmiş olur. Önceden tahmin edilebilen bir nedenle okula devamsızlık 

durumu için, daha önce bu neden için yazılı müracaat edilmiş olması gerekir (ön sayfaya 

bakınız). 

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

İzin açıkça okul tatilini uzatma nedeni değilse, daha uygun bilet tarifesini kullanma nedeni 

değilse veya olabilecek trafik yoğunluğundan kaçış değilse, okul tatili başlama tarihi öncesi 

ve bitiş tarihi sonrası öğrenciler izin alabilirler. Bütün okul zamanında sadece bir defaya 

mahsus olmak üzere bu kuralın dışına çıkılabilir. 

Tatil öncesi veya sonrası hastalık nedeni ile devamsızlık yapan öğrenci doktordan rapor 

getirmek zorundadır. Bununla ilgili masrafı okul üstlenmez. 

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

Okulla ilgili nedenler engel teşkil etmezse, Okul Müdürlüğü bir öğrenciye önemli bir neden 

için izin verebilir. 

Önemli nedenler: 

O kişisel durumlar (kilise ayini, düğün, ölüm gibi) 

O öğrenci için özel anlamı olan etkinlikler (sanat, spor veya bilimsel yarışmalar veya ilgili 

eğitimlere bizzat aktif katılma gibi) 

O sağlık ile ilgili uygulama (veli-çocuk-kürü gibi) 

O velilerin özel kişisel veya ekonomik nedenlerle geçici olarak evini tamamen kapatması 

durumlarında (hastanede kalma, taşınma gibi) 

O dini tatiller (birden fazla günü kapsayan dini tatillerde, sadece bir gün devamsızlık için izin 

olabilir)  

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

İzin alınan günler, Okul Kanunu’nun 49. Maddesinde belirtilen okula devam edilmeyen günler 

kapsamina girmez ve bu nedenle karnede gösterilmez. Eğer izin nedeniyle öğrenciye not 

verememe kararı oluşursa, bu durumda karnede izin ile ilgili bilgi verilmesi gerekebilir. 

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

*ön sayfaya bakınız: izini reddetme 

Karar verme yetkisi Okul Müdürlüğü`ne bırakılmıştır. 

 

  



Fehlzeiten 

Bochum, _________________________ 

 

Devamsızlık 

 

Sayın Bayan/Bay ____________________________________________________ , 

 

Sizin kızınızın/oğlunuzun______________________________________________________ 

çok sık olacak bir şekilde derslere katılmadığını üzülerek tesbit ettik. 

 

Kızınızın/oğlunuzun okula devam etme zorunluğu bulunması nedeniyle (Okul Kanunu`nun 

41. Maddesi gereği), çocuğunuzun düzenli olarak derslere katılmasını sağlamanızı sizden 

istiyoruz. Eğer bunu gerçekleştirmezseniz, devamsızlık yapılan her gün için sizden bize 

doktordan rapor getirmenizi isteyeceğimizi bildiririz. 

 

Saygılarımızla 

 

_______________      ___________________ 
    (Okul Müdürlüğü)               (Sınıf Öğretmeni) 

 

 

 

  



Mögliches Bußgeldverfahren 

Bochum, _________________________ 

 

Verilmesi muhtemel para cezası uygulaması 

 

Sayın Bayan/Bay ____________________________________________________ , 

 

Sizin kızınızın/oğlunuzun____________________________________________________ 

mazeret bildirmeden derslere devamsızlığını tekrar ettiğini size üzülerek bildirmek istiyoruz. 

Kızınızın/oğlunuzun okula devam etme zorunluğu bulunması nedeniyle (Okul Kanunu`nun 

41. Maddesi gereği), devamsızlık tekrar ettiği takdirde sizin kızınıza/oğlunuza ve dolayısıyla 

vasisi olduğunuz için size para cezası uygulaması başlatacağız.  

 

Bu durum ile ilgili 510,00 € ya kadar para cezası olabileceğini size açık olarak bildirmek 

istiyoruz. 

 

Saygılarımızla 

 

_______________      ___________________ 
    (Okul Müdürlüğü)               (Sınıf Öğretmeni) 

 

 

 

  



Attestpflicht 

Bochum, _________________________ 

 

Doktor raporu verme zorunluğu 

 

Sayın Bayan/Bay ____________________________________________________ , 

 

Sizin kızınızın/oğlunuzun___________________________________________________ 

derslere çok sık devamsızlık yaptığını üzülerek tesbit ettik. 

 

Kızınızın/oğlunuzun okula devam etme zorunluğu bulunması nedeniyle (Okul Kanunu`nun 

41. Maddesi gereği), çocuğunuzun hasta olduğu her gün için doktor raporunu hemen bize 

getirmeniz gerekmektedir. 

 

Saygılarımızla 

 

_______________      ___________________ 
    (Okul Müdürlüğü)               (Sınıf Öğretmeni) 

 

 

 

 

  



Fehlzeiten 

Çocuğun kanuni vasisi 

 

 

 

 

Sizin kızınızın/oğlunuzun __________________________________ devamsızlık saatleri 

 

 

Sayın Veli, 

 

sizin kızınızın/oğlunuzun devamsızlık saatleri bize göre fazla, 

 

devamsızlık _________ saat, bunlardan ___________ saat mazaretsiz, 

 

derslere sağlık nedenleriyle mi katılmadığı konusunda şüphelerimiz bulunmaktadır.  

 

Bu nedenle, devamsızlık yapılacak saatler için artık sadece bir doktor tarafından verilen 

raporla izin almanın mümkün olduğunu size bildirmek istiyoruz.  

 

Saygılarımızla 

 

_______________      ___________________ 
    (Okul Müdürlüğü)               (Sınıf Öğretmeni) 

 

 

 


