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Okulumuzda (Rosasgasse) öğleden sonra bakımı için 
önemli bildiriler 

 

           Ekim 2018 itibariyle durum 

 

 

1) Viyana il Milli Eğitim Müdürlüğü´nün (Stadtschulrat) temel bildirisi 

Miktar: 

1 Gün € 26,40,- 

2 Gün € 35,20,- 

3 Gün € 52,80,- 

4 Gün € 70,40,- 

5 Gün € 88,- 

 

Önemli Not: Ödemenizi size aylık gönderilecek olan dekont ile (Zahlschein) ya da 
otomatik ödeme talimatı (Hesaptan otomatik çekme) ile yapabilirsiniz.  

 

Kayıt olma şartı: Okulun başladığı günden itibaren 3 gün içerisinde ya da en geç 7 gün 
içerisinde (hafta sonu dahil) kayıt olabilirsiniz. Bu kayıt bir eğitim yılı için geçerli olup gün 
sayısına bağlıdır. 

Kayıt silme ve sene içinde kayıt değiştirme: Herhangi bir sebep belirtmeye gerek 
olmaksızın her dönemin bitimine 3 hafta kalana kadar yazılı olarak kaydınızı sildirebilirsiniz. 

Eğer bu zaman dilimi dışında bir zamanda kayıt sildirmek istiyorsanız, özel durumunuzu 
anlatan bir dilekçeyle direkt olarak idareye (Leitung) başvurmanız gerekmektedir.  

Nach § 12a Abs. 2 SchUG: Önemli bir sebepten dolayı; mesela ölüm ya da işsizlik sebebiyle geçim darlığı, 
öğrencinin hasta olması ve buna benzer sebeplerden dolayı.  

Bakim için ücret indirimi:  

Başvuru formları kayıt işleminden sonra verilir; başvuru formunun tam olarak 
doldurulup istenen ek belgelerle birlikte zamanında Viyana il Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ne (Stadtschulrat) verilmesi gerekmektedir. 

Başvuru Yapılacak Kurum: SCHÜLERBEIHLIFENREFERAT STADTSCHULRAT 
WIEN 

➔ Yemek için indirim yapılmamaktadır. 

2) Okuldaki öğleden sonra bakımı için bilgiler 
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Yemek: Her öğrenci için okul yemekhanesinden ücretli menü (ana yemek ve tatlı) 
siparişi verilebilir, ücreti öğrenci başı € 4,50,-´dur. 

➔ Öğleden sonra bakımına gelen öğrenciler için yemek siparişi bir dönem için 
verilir. Ödeme bir dönem için toplu olarak yapılır.  
Formlar Ekim ayinin başında verilir; ödeme ile alakalı tüm bilgiler formda 
bulunmaktadır. 

➔ Her türlü değişiklik 1 hafta önce yazılı şekilde yapılabilmektedir. 
 

Önemli Bilgiler: Her gün 11.45-17.10 arasındaki öğleden sonra bakımına 
(Nachmittagsbetreeung) 1.-4. sınıf (Unterstufe) arasındaki tüm öğrenciler kayıt 
yaptırabilmektedir. 

Her öğrenci için ana verilerin (Stammdatenblatt) eksiksiz doldurulması 
gerekmektedir. İçinde yazılı olacak bilgiler – (isim, sınıf, haftalık günleri ve okuldan 
çıkma zamanları, seçmiş olduğu dersler ve acil durumlar için telefon numaraları) 

Bir seferlik mazeret bildirimi veya bir seferlik okuldan alma zamanı değişikliği için 
yazılı bir bildirim gerekmektedir. 

➔ İstisnalar haricinde sadece ders bitiminde çıkış yapılabilir 
➔ Yemek bir saat sürmektedir ve yemek sonrasında çıkış 

yapılamamaktadır. 
 

Kalıcı değişiklikler (örn.: gelinecek günler, çıkış saati vb.) için idareye (Leitung) yazılı 
dilekçe verilmesi gerekmektedir, 

Telefonla herhangi bir değişiklik veya mazeret bildirimi kesinlikle yapılamaz.  

Günlük Program (Ablauf): 

• Her öğrenci geldiğinde hangi derse girecekse bunu ders başlamadan ilgili 
öğretmene bildirmek zorundadır. Bunun her ders başlamadan önce 
tekrarlanması gerekmektedir. 

• Yemek öncesinde sessizce sıraya girilir, yemeğe gidilir, yemek yenir ve tekrar 
geri dönülür. 

• Seçimli Menü: A (Et –domuz eti bulunmamaktadır-), B ( Vejeteryan) 

Öğrenciler, asili olan listeye menü seçimlerini girerler 

➔ Eğer B Menüsünden 5 porsiyondan az seçilirse bu menüyü seçenler € 
0,60,- fazladan ödeyeceklerdir. Velilerin bu konudaki kararlarını kayıt 
yaparken vermeleri gerekmektedir. 
 

● Öğleden sonra bakımı (Nachmittagsbetreuung) öğle yemeği, serbest saatler 
ve etüt zamanı (14.40-15.30) olmak üzere üçe ayrılır . İhtiyaç halinde ek 
çözümler bulunabilir. 

 

Öğrenciler nasıl davranmalı? 

➢ Her saat düzenli ve güvenilir şekilde bildirim yapmaları gerekmektedir. 



 3 

➢ Eşya ve araç gereçlere özenle davranmaları ve zarar vermemeleri 
gerekmektedir. 

➢ İhtiyaçları olan defter, kitap ve gereçleri yanlarında getirmeleri 
gerekmektedir. Aksi takdirde öğleden sonra sınıflarına gidip alamazlar.  

➢ Öğrenme vaktinde çalışılıp, ders yapılmalı ve ertesi gün için hazırlık 
yapılması lazımdır. İhtiyaç durumunda yetkili öğretmen çalışması için ders 
kâğıtları verebilir, ama bu her zaman olmamalıdır.  

➢ Sınıfta, hangi dersin hangi sınıfta olduğunun açık olarak yazılı olduğu bir 
liste asilidir; öğrenciler bunları bir yere not etmeli ve unutmamalıdırlar.  

 

Not: Aklınıza takılan her şeyi herhangi bir öğretmene sorabilirsiniz.. 

 

Nachmittagsbetreuuung Yetkili Öğretmen: Maga  Steberl Martina  

  Öğretmenler odasında telefonla ulaşılabilinir: 01/ 81 33 248 

 

 


