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 20__/__ Öğretim Yılında 7. Sınıfa Kayıt için Başvuru 
 

Öğrenim Sözleşmesi 
 
 

Ben, oğlum/ kızım __________________________ 20__/__ öğretim yılında 

Gemeinschaftsschule Campus Hannah Höch'e kayıt ettiriyorum. 

Campus Hannah Höch'ün konsepti öğrencilerin kendi kendilerine yeterliliklerini desteklemeyi ve 

öğrenimleri için, adım adım kendi kendilerinden sorumluluğu öğrencilere devretmeyi 

öngörüyor. 

Ben, aşağıda sıralanan konuların bilincindeyim,… 

 dersin yüksek oranda yaşça karışık öğrenim gruplarında (7.-9. sınıflar) yapıldığının, 

 bağlayıcı Tam Gün Düzenlemesi/ gebundener Ganztagsbetrieb (Pazartesi-Perşembe 

günleri 8-16, Cuma günleri 8-13 saatleri arası) var olduğunun, 

 çok sayıda, kısmen birçok gün süren Proje ve Öğrenim Seyahatleri – yurt dışına da – 

yapılabileceğinin, ama doğrudan katılım hakkı olmadığının, 

 oğlumun/kızımın her yıl Logbuch/ Seyirdefteri alıp itinalı bir şekilde tutmak zorunda 

olduğunun, ve Logbuch'un/ Seyirdefterinin onun öğrenim adımlarını kayıt etmeye ve 

Velilerle iletişime hizmet ettiğinin, 

 ben veya eğitiminden sorumlu baska bir şahısın her yıl iki defa oğlumla/ kızımla birlikte, 

randevu alarak sınıf öğretmeniyle bir Bilanço ve Hedef Görüşmesi/ Bilanz- und 

Zielgespräch (takriben 30 dakika süreli) yapacağının, ve görüşmenin kayda geçirildiğinin 

ve 9. sınıfa kadar ders yarıyıl karnesi olarak geçerli olduğunun, 

 karnelerin 7. ve 8. sınıflar düzeyinde sadece ders yılı sonunda ve notsuz/ ohne Noten 

verildiğinin, dersteki başarılar ile hal ve davranış (sosyal) becerilerinin sözlü olarak 

değerlendirildiğinin, 

Puanlı/notlu karneler 9. sınıf seviyesinden itibaren (ders yılı sonu) düzenlenir. 
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Ben, oğlumu/ kızımı Gemeinschaftsschule'deki öğrenim yolunda destekleyeceğim. Bundan 
dolayı onun öğrenim başarısına ilgi gösteririm ve düzenli olarak ve zamanında okula gelmesini 
sağlarım. Her haftanın sonunda oğlumla/ kızımla Logbuch'u/ Seyirdefterini konuşurum/ 
görüşürüm ve imzalarım. 7. sınıfın birinci ders yarı yılı sonunda yapılan Lernstandsgespräche/ 
Öğrenim Durumu Görüşmelerini ve her ders yarı yılı ve ders yılı sonu karneleri öncesi yapılan 
Bilanz- und Zielgespräche/ Bilanço ve Hedef Görüşmelerini verbindliches Konzept der Schule/ 
okulun bağlayıcı konsepti olarak tanır ve kabul ederim. Bu görüşmelere kendi katılımımı veya 
çocuğumun eğitiminden sorumlu başka bir şahsın katılımını sağlar ve garantilerim. 
Gemeinschaftsschule'de Schulleben/ Okul Hayatına faal/ aktiv olarak katılımda bulunacağım ve 
Elternabend'e/ Veli Toplantılarına ve okul eğlencelerine/ kutlamalarına katılıp destek 
vereceğim. Ortaya çıkan problem ve güçlüklerde Öğretim Elemanlarıyla, Sosyal Eğitmenlerle 
veya Okul Yönetimiyle konuşurum/ görüşme yollarını ararım. 
 
 
Hierzu erkläre ich meine Zustimmung!/ Buna dair (bu konuda) onayımı beyan ederim! 
 
Berlin, ________________________    ____________________ 

 Tarih, Velinin İmzası       Ögrencinin İmzası  
 
    _______________________________________ 

 Nuri Alexander Kiefer, Müdür 

 
Film ve Fotoğraf Müsaadesi 
 

Öğrencilerin, derste, okul çalışma gruplarında ve projelerinde resim (foto) ses ve film kayıtlarınının 
öğrenciler tarafından yapılmakta olduğu bilgime sunulmuştur. 
 
Benim oğlumun/ kızımın bariz bir şekilde tanındığı/ göründüğü bu fotoğraf, film, video ve ses kayıtlarının 
okul ile alakalı düzenlemelerde ve okul için gerekli sebeblerle, özellikle okul gazetesi, okul kronolojisi, 
okulun internet-homepage ve multimedya yapımlarında adı ve sınıfı belirtilerek yayınlanmasını 
onaylarım. Bunun dışına taşan her yayın için, özellikle ticari sebeblerle kullanım benim ayrıca onayımı 
gerektirir. 
Okul İdaresi şahsi adresleri, telefon ve fax numaralarını yayınlamaz (açıklamaz)! Şahsi E-Mail adreslerinin 
beyanı, duruma göre, geçerliliği bir defa ile sınırlanmış olan özel izne tabiidir. 
 
Okul medya projelerinin yayınlanmasına dair verdiğim bu müsaade, onayımı geri çekinceye kadar, en 
uzun haliyle ise çocucuğumun okuldan ayrılmasına kadar geçerlidir. 
 
 
 
_____________________________        
 Velinin Imzası 
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