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Okul topluluğumuzdaki birlikte yaşamayı herkes için rahat bir hale getirmek için Riniken 
okulunda aşağıda bulunan okul ve bina yönetmeliği geçerlidir. Kanton Aargau’un okul 
yasasına, halk okulu yönergesine ve yönetilen okul hakkında yönergesine dayanır.  
 

Bina yönergesi 
 

Aralık 2011 tarihinden itibaren okul binasında asılmış olan (eke bakınız) ayrı okul binası 
yönergesi geçerlidir. 
 

Okul yolu 
 

Okul yolu velilerin sorumluluk alanındadır.  
 
 

 Çocuklar okul yolunu yürüyerek katetsin, arabayla ne okula bırakılsın nede oradan 
alınsınlar. Okul yolunda temel sosyal iletişimler gerçekleşiyor ve öğrenciler trafikte 
güvenli bir şekilde hareket etmeyi öğreniyorlar. 

 Çocuklar direkt yoldan okula geliyor ve okul bitişinde dolaylı yolları kullanmadan eve 
gidiyorlar. 

 Okul yolunda Mini-Scooter, paten, Kick-, Skate- ve Snakeboard gibi ulaşım imkânları 
önerilmez. Bu cihazların durumu ve güvenliği ile veliler sorumludur. 

 Olağan okul saatleri/zamanı esnasında okul binası alanında motorlu araçlar için 
genel bir yasak vardır. Okul binası alanında veya kırmızı spor alanında park etmek 
yasaktır. 

 Okula giden ve okuldan gelen araç trafiği son derece dikkatlı bir şekilde 
gerçekleşmelidir. 

 

Öğrencilerin ve velilerin görevleri 
 

Ögrenciler zamanında ve düzenli bir şekilde okula gitmeye mecburdur. Ev ödevlerini 
yapmalıdırlar ve öğretim görevlilerin, okul müdürlüğünün ve okul bekçinin talimatlarını 
yapmalılar. 
Okul yasası gereğince veliler çocuklarının yetiştirilmesi ve eğitimi ile sorumludur. Öğretim 
görevlileri velileri eğitim görevinde destekler. 
 

Öğrencilerin ve velilerin hakları 
 

Dinleme 
Öğrenciler öğretim görevlileri ve okul müdürlüğü tarafından okulla ilgili konularda soru sorma 
vede özel mesele ve problemlerde dinlenme hakkına sahiptir. 
 
Ders ziyaretleri 
Veliler okul ziyaretleri yapmaya yetkilidirler. Önceden randevu ayarlayıp zamanında haber 
vermek gereklidir. 
 
Veliler görüşmesi 
Veliler çocuklarının okul problemlerini ilgili öğretim görevlisi ile görüşme hakkına sahiptirler. 
Veliler görüşmeleri önceden randevu ayarlayarak gerçekleştirebilirler. 
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Öğrencilerle ilgili bütün sorularda ve meselelerde veliler ilk önce ilgili öğretim görevlisi ve 
sınıf öğretmeni ile görüşmeye mecburdurlar. Eğer veliler ve öğretim görevlisi uzlaşamazlar 
ise veya öğretmenin kararını kabul etmezler ise, veliler okul müdürlüğüne baş vurabilirler. 
Veliler okul müdürlüğünün kararını’da kabul etmezler ise okul bakımına baş vurabilirler. 

 

Devamsızlık 
 

 
 Hasta olunduğunda veya başka nedenlerden dolayı kısa süre için okul‘a 

gelemeyeceğini telefonla okul‘a veya direkt öğretim görevlisine durumu bildirmeleri 
gerekmektedir. 

 Daha uzun süren hastalıklarda okul tarafından doktor raporu istenilebilinir. 
 Doktor veya diş doktor randevuları mümkün olduğunca ders olmayan zamana/ 

saatlere alınmalıdır. 
 

 

Tatil düzenleme 
 

Tatil için her zaman önceden yazılı olarak baş vurulmalıdır. 
 

Tatil türü Yöntem /İşlem  

§38 (çeyrek başına Yarım 

gün) 

Yazili Bildiriminizi, iki Okul günü öncesinden okul Müdürlüge 
bildiriniz. 

Önemli vesile 
(sömestr başı en fazla 1 gün) 

2 hafta önceden sınıf öğretmenine yazılı 
dilekçe 

Önemli dini bayramlar 4 hafta önceden okul bakımına yazılı dilekçe 

Tatili uzatan izin 
 

Ailelerin tatil planlamaları için yılda toplam 12 hafta okul tatili 
vardır. Buna istinaden daha uygun bilet yüzünden veya benzer 

durumlarda yasa anlamında “Tatil uzatma”“önemli 

sebep” olarak bakılmamaktadır. 

Başka dilekçeler 
(3 güne kadar) 

En az 2 hafta önceden okul müdürlüğüne yazılı dilekçe 

Başka dilekçeler 
(3 günden fazla) 

En az 4 hafta önceden okul müdürlüğüne yazılı dilekçe. Böyle 
bir dilekçenin kabulü için kanun açıkça önemli sebeplerin 
bulunmasını mecbur kılmakta. 5 günü aşan tatil dileçeleri okul 
bakımı tarafından onaylanır. Okul bakımına baş vurduğunuz 
dilekçede toplantıların her 4 haftada bir okul olduğu zamanda 
yapıldığını hesaba katınız. 

 

Uyuşturucu 
 

Uyuşturucu kullanma ve üzerinde bulundurma bütün okul alanında kesinlikle yasaktır. 

 

Hastalık ve kaza sigortası 
 

Öğrencilerin sigortası, hastalık ve kaza sigortalarının zorunlu kılındığından beri velilerin 
görevidir. Aarg. okul kazası sigortası sağlık sigortalarının temel sigortasının (KVG) 18 Mart 
1994 tarihli ilgili federal yasası gereğince ya hiç, yada kısmen karşılanan masrafları sadece 
kısmen karşılar. 
 
 
 

Riniken okulunun okul bakımı, okul müdürlüğü ve öğretmenleri/öğretim görevlileri,  Şubat 
2014 
 

http://de.bab.la/woerterbuch/tuerkisch-deutsch/%C5%9Fubat
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Schulweg 

 Die Verkehrsregeln gelten auch für dich. Du musst sie einhalten 
(Trottoir, Fussgängerstreifen)! 

 Du darfst 15 Minuten vor Unterrichtsbeginn auf dem Schulareal 
sein. Aber nicht früher! 

 Dein Fahrzeug musst du beim Fahrzeugständer einstellen. 

 Vor und während der Unterrichtszeiten gilt ein Fahrverbot auf dem 
Pausenplatz. 

 

Miteinander  

 Wir grüssen uns. 

 Wir erinnern uns gegenseitig an unsere STOPP-Regeln und 
halten sie ein. 

 Wir wenden keine Gewalt an. 

 Wir beleidigen niemanden mit Worten oder Handzeichen. 

 Wir stören niemanden beim Spiel. 

 Wir rempeln andere nicht an, stossen sie nicht und werfen nicht 
mit Gegenständen (Turnsack etc.) um uns. 

 

 

Ordnung  

 Schuhe und Hausschuhe gehören auf das Gitter unter der Bank 
im Schulhausgang, Jacke und Tasche an deinen Kleiderhaken. 

 Behandle dein Schulmaterial sorgfältig. 

 Trage Sorge zu allen Spielgeräten. 

 Hilf mit, unser Schulhaus innen und aussen in Ordnung zu 
halten. 

 
 
 

 

Schulareal 

 Halte dich in den Pausen im Freien auf. Du darfst auf den Hart-
platz vor dem Schulhaus, die Wiese beim Spielturm, den roten 
Platz und die Turnwiese. 

 Das Schulareal darfst du in den Pausen nicht verlassen. 

 Befolge die Anweisungen der Pausenaufsicht und des Haus-
warts und wende dich mit deinen Problemen an sie. 

 Wirf im Winter keine Schneebälle auf dem Pausenplatz und 
auch keine an das Schulhaus. 

 Du darfst die Aussenanlagen in deiner Freizeit benutzen. Trage 
Sorge dazu, wirf Abfälle in den Abfallbehälter. 

 

Elektronische Geräte 

 Für die Schüler ist es verboten, auf dem Schulareal, im Schul-
haus und während des Unterrichts das Handy und elektronische 
Spiele zu benützen. 

 

 

Schulpflege, Schulleitung und Lehrpersonen der Schule Riniken, Dezember 2011 


