Brügg aile ve okul işbirliği sözleşmesi
1. Okul yönetimi, Öğretmenler, Veliler (anne baba) karşılıklı işbirliği ile
yükümlüdürler.
2. Okul yönetimi, Öğretmenler, Veliler ve öğrenciler saygı ve terbiye ile
birbirlerine yaklaşırlar. Şiddet içerikli herhangi bir tavır kesinlikle kabul
edilemez.
3. Öğretmenler
a. Öğrencileri bireysel ihtiyaçları doğrultusunda destekler ve iyi bir ders
ortamı hazırlamalıdırlar.
b. Ders ile ilgili bütün alınan kararlardan sorumludurlar.
c. Öğretmen, öğrenci ve veli görüşmelerini düzenlemek. (ihtiyaç halinde
yada belli aralıklarla) Velileri çoçuğun durumu hakkında bilgilendirmek.
d. Bütün belirlenmiş önemli günleri / faaliyetleri anne/babalara bildirirler.
(çeyrek yıl ve yıl sonu karneleri)
e. Okulun ve öğrencinin ihtiyaçları doğrultusunda kendi kişisel gelişimine
devam etmek.
f. Bilgi Koruma Yasası uyarınca sır saklama yükümlülüğü altındadırlar.
4. Anneler/Babalar öğrencileri desteklemek için, okul yönetimi ve
öğretmenler ile çalışmalıdırlar
a. Öğrencinin gelişimi, sağlığı ve evde yaşanılan eğitim zorluklarını
öğretmenlere bildirmek.
b. Veli toplantılarına katılmak. Veli toplantısına katılamazlarsa önceden
öğretmenleri haberdar etmek.
c. Öğrencinin önemli günlerinde / etkinliklere katılmak.
d. Evde, o gün okulda yaptıklarını paylaşarak günün değerlendermesini
çocukla birlikte yapmak. (Zorluklar, ev ödevleri, sınavlar)
e. Öğrencinin okulun kurallarına uymasını desteklemek.
f. Öğrencinin eve getirdiği okul ile ilgili duyurularla ilgilenmek.

5. Beslenme, spor, uyku düzeni ve boş zamanlar. Anne/babanın
sorumluluğu
a. Çocuklarının sağlıklı beslenmesine dikkat etmek
b. Sabahları okula gitmeden önce, çocukların kahvaltı etmelerini sağlamak
c. Her gün çocuklarıyla en azından bir öğün beraber yemek yemek.
d. Çocuğun düzenli bir şekilde hareket etmesine dikkat etmek (yetkililerin
tavsiyesi = günde 1 saat)
e. Çocuğun uyku ve dinlenme saatlerine dikkat etmek (10 yaşından kücük
çocukların uyku süresi en azından 10-11 saat, 10-13 yaşlarındaki
çocukların 9 ila 10 saat arası, 14 yaşından itibaren 8-9 saat uyumaları
tavsiye edilir.)
f. Okul yolunu çocukların tek başlarına gitmelerine katkıda bulunurlar
g. Çocukların boş zamanlarında ne yaptıklarından haberdar olurlar.
6. Iletişim araçları (Internet, Televizyon v.b.) Anne/Babalar şunlara dikkat
ederler
a. Evde çocuğun odasında herhangi bir iletişim aracı bulunmamalıdır.
(Televizyon, Internet v.b)
b. Çocukların yaşlarına uygun filmler izletilmeli, oyunlar oynatılmalı.
c. Çocukların iletişim araçlarını fazla kullanmalarını engellemek için evde
kurallar konulmalı. ( Tavsiyemiz: 6-9 yaşlarındaki çocuklar icin en fazla
60 dakika, 10-13 yaşlarındaki çocuklar icin en fazla 90 dakika)
Yukarıdaki sözleşme okul yönetimi, aile birliği ve öğretmenler tarafından
hazırlanmıştır. 04.02.2010 tarihli toplantıda okul yönetimi tarafından kabul edilmiştir.
Sözleşmenin tarafı olarak yukarıda sunulan sorumluluklarımı okudum.
Sorumluluklarımı yerine getiriceğime, okul ile işbirliği içerisinde çalışacağıma söz
veririm.
Çocuğun adı:…………………………………………………………………………………..
Tarih: …………………………………

Veli imzasi: ………………………………..

Okul tarafından dolduralacaktır: Sınıf:…… Okul: ……………………………………….
Ana sınıfı:……………..…………………..
Tarih: …………………………………

Öğretmen Imzasi:………………………….…

