
 

 

Brugg Okulu İle Ebeveyler ve Eğitimciler Arasında Ortak Çalışmaya İlişkin Sözleşme 

 

 

1. Okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve yasal vasiler karşılıklı işbirliğini taahhüt ederler. 

2. Okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve yasal vasiler ile öğrenciler birbirlerine saygı ve 
nezaketle davranırlar. Şiddet ve şiddet tehditlerine hiçbir şekilde müsamaha 
gösterilmeyecektir. 

3. Öğretmenler... 

... Öğrencileri bireysel ihtiyaçlarına göre cesaretlendirir, destekler ve motive edici bir 
öğrenme ortamı yaratırlar. 

... Okul öğretimini etkileyen kararlardan sorumludurlar. 

... Başarı düzeyi, öğrenme ve çalışma davranışı ve anormal davranışlar hakkında düzenli 
olarak veya ihtiyaca uygun bir biçimde velileri bilgilendirirler. 

... Değişik gelişmeler ve etkinlikler hakkında (üç aylık veya dönemlik mektuplar) 

bilgilendirirler. 

... Eğitimlerine uygun bir biçimde ve düzenli aralıklarla devam ederler. 

... Gizliliğe ve veri korumasına saygı gösterirler. 

4. Veliler / yasal vasiler okul faaliyetlerinde aktif rol alırlar. 

Onlar … 

... Öğretmenleri çocuklarının evde çalışma davranışları, eğitim zorlukları, özel olaylar ve 
çocuğun gelişimi ve sağlığındaki belirgin özellikleri hakkında bilgilendirirler. 

... Öğretmenlerle yapılan akşam toplantılarına ve ebeveynlerle yapılan tartışmalara katılırlar. 
Toplantıya katılımda engelleyici bir durum olduğunda, ilgili öğretmenlerle bağlantı kurup, 
randevuyu iptal ederler. 

... Çocuklarının okul etkinliklerinde görünürler. 

... Düzenli olarak çocuklarıyla okuldaki durumları hakkında konuşurlar (ödev, zorluklar, 
öğrenme başarısı, öğrenme kontrolleri, özel etkinlikler ...). 



... Çocuklarının okul kurallarına uyum sağlamalarını desteklerler. 

... Çocuklarının eve getirdikleri bilgi kağıtlarını okurlar. 

5. Beslenme, hareket, uyku ve boş zaman. 

Öğretmenler ... 

... Öğretim görevlerinin bir parçası olarak tüm döngülerde sağlıklı beslenmeyi 
gündemleştirirler. 

... Gençlerin ve çocukların günlük okul hayatı boyunca (aktif okul) fiziksel aktiviteye 
erişimlerinin imkan dahilinde olmalarına dikkat ederler. 

Gündüz Okulu... 

... Öğle ve öğün aralarında sağlıklı ve dengeli beslenmeyi sağlamaya özen gösterirler. 

... Öğrencileri gelişimlerinde (spor, sanat, müzik, tiyatro) teşvik eden ve destekleyen çok 
çeşitli boş zaman etkinliklerini sunarlar. 

Ebeveynler / Yasal Vasiler ... 

… Çocukları için sağlıklı beslenmeye dikkat ederler. 

... Ökul başlamadan önce çocuklarının kahvaltı yaptıklarından ve/veya bir şeyler 
atıştırdıklarından emin olurlar. 

... Mümkünse her gün çocuğu / çocuklaıyla birlikte yemek yemeye zaman ayırırlar. 

... Çocuklarının yeterince egzersiz yapmasını sağlarlar (Federal Spor Dairesi'nin tavsiyesi: 

günde 1 saat). 

… Çocuklarının yeterince uyuduğundan emin olurlar (öneriler: on yaşından küçük çocuklar en 
az 10 ila 11 saat, 10-13 yaş arası çocuklar 9 ila 10 saat, 14 yaşından itibaren 8 ila 9 saat). 

... Çocukların bağımsız olarak okula gitmesine izin verirler. 

… Çocuklarının boş zamanlarında ne yaptıklarını bilirler. 

6. Medya Tüketimi. 

Öğretmenler ... 

... Cep telefonlarının yalnızca sınıf kamplarında ve gezilerde açıkça önceden belirlenen zaman 
ve amaçlarla kullanılmasını sağlalarlar. 

... Okulda dijital araçların kullanımına ve sınıfta internetin mantıklı ve güvenli kullanımına 
ilişkin kuralları tekrar tekrar gündemleştirirler. 

...Sınıfta yaşa uygun görüntü, film ve video materyali seçimine dikkat ederler. 

Gündüz okulu, medyanın mantıklı bir şekilde kullanılmasını sağlar. 

Ebeveynler / Yasal Vasiler ... 



... TV'lerin, oyun konsollarının ve bilgisayarların çocuk odasına ait olmadığının 
bilincindedirler. 

... Yaşa uygun film, oyun, internet platformu seçimine dikkat ederler. 

... Çocuklarıyla medya tüketimi (TV, İnternet, oyun konsolları vb.) ile ilgili kurallar 
oluştururlar. Günlük önerilen zaman dilimleri: 6 - 9 yaş arası çocuklar için maksimum 60 
dakika, 10 - 13 yaşındaki çocuklar çocuklar için maksimum 90 dakikadır.). 

Bir çalışma grubu (okul komisyonu üyeleri, veli konseyi ve öğretmenler) bu anlaşmaları 
hazırlamıştır. 4 Şubat 2010 tarihli toplantıda okul komisyonu ve okul yönetimi tarafından 
onaylanmış ve Aralık 2020'de okul yönetimi tarafından revize edilmiştir. 

Sözleşmeyi okuduk ve anldık. Bu imza ile işbirliğimizin bu ilkelere dayandığını teyit ederiz. 

Çocuğun adı:........................................................................ 

Tarih:.................................................... Ebeveynlerin imzası:................................................... 

 

Okul İdaresi 

Tarih......................................... 

1. Devre...........................................................(M. Bilat) 

2. Devre...........................................................(U. Schor) 

3. Devre...........................................................(M. Rosin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


