
 

Veli bilgilendirmesi – MS St. Andrä 

 

Genel bilgi 

 Avusturya’da yaşayan her çocuk okula gitmek zorundadır.  
 Okuldaki dersde konuşulan dil Almanca’dır.  
 Okulun kapısı saat 07:30’da açılır. 
 Talebeler saat 07:45’de vakitlice ders başlangıcında sınıflarında olurlar.  
 Son ders saatinden sonra talebeler okulu terk ederler. 

Okuldaki davranış 

 Sınıflara özellikle kış aylarında (ve yağmurlu günlerde) sadece terlikle girmek serbesttir! 
 Ders sonrası masaların çekmeceleri toparlanmış olması gerek! 

Talebelerin görevleri 

 Talebeler ev ödevlerini yerine getirmeliler – veliler yardımcı olabilirler, hatta ders olup olmadığını düzenli olarak 
çocuklarına sormalılar! 

 Talebeler müdüre ve öğretmenlere karşı nazik ve saygılı davranmalılar!  
 Talebeler kendi aralarında birbirlerine karşı saygılı ve dürüst davranmalılar!  
 Talebeler gerekli ders malzemelerini (spor giyisisi, el işleri dersi için gerekli malzeme dahil olmak üzere) yanlarında 

getirmeliler! 
 Çocukların veli defteri olmalı ve içine yeni bir şey yazıldığında velilerine göstermeliler! 
 Spor giyisiler hijen sebeplerinden dolayı eve getirilip yıkanmalıdır!  
 Şiddete tahamül yoktur: ne bedensel (dövme, tekme atma vs) ne de psikoloyik (küfür etme, mobbing vs) şiddete.  

Cep telefonları, kameralar 

 Çep telefonları istisnasız olarak ders boyunca kapalı tutulup okul dolaplarında bırakılmalıdır. 
 Resim veya video çekmek kesinlikle yasaktır! 

Okulda yabancı kişiler (veliler, kardeşler, akrabalar, arkadaşlar vs) 

 İzinisiz okul binasında veya okul avlusunda bulunmak yasaktır.  

Veliler için 

 Veli defteri en azından haftada bir kere kontrol edilmelidir!  
 Eğer çoocuğunuz hastaysa veya başka sebepden dolayı okula gelemiyorsa, derhal sınıf öğretmenine 

bildirilmelidir.   
 Her okula gelmeyişi için çocuğunuzun veli tarafından imzalanmış özür dilekçesi veya doktor raporuna ihtiyacı 

vardır!  
 Adres değişikliği veya telefon numaralarında değişiklik olduğunda bu okula derhal bildirilmelidir (telefon veya e-

mail üzerinden)! 
 Okul ile ilgili her tür bilgi sadece velilere veya vekaletnamesi olan kişilere verilir! 

Sizin veya çocuğunuzun endişeleri veya sorunları olduğunda sınıf öğretmenine veya okul sosyal 
yardım görevlisine danışınız! 

 

İletişim Sınıf öğretmeni 

 
MS St. Andrä 
Kernstockgasse 1 
8020 Graz 
Telefon: +43 316 872 69 05 
E-Mail: ms-st-andrae@ms-st-andrae.edu.graz.at  

 
İsim: _______________________ 

 

Telefon: _______________________ 

 


