
Hauptschule Salzgitter Thiede

Saygıdeğer anneler ve babalar!

Okulumuzda çocuklarımızın iyi öğrenim görebilmesi, sınıfta sakin ve hoş bir ortamın olması şarttır.
Öğrenmeye hazır,  ders çalışmaya istekli  olan öğrencilerimizin  rahatsız edilmeden çalışmak imkânları olmalıdır.
Bunun için şu kurallar geçerlidir:

1. Her öğrencinin rahatsız edilmeden ders çalışma hakkı vardır.
2. Öğretmenlerin rahatsız edilmeden ders verme hakkı vardır.

3. Herkesin haklarına saygı gösterilmesi şarttır.

Her hangi bir rahatsız etme olayında ‘Rehberlik Odası’ programı uygulanır:
 
Şayet,  öğrenciler  dersi  rahatsız  ederlerse,  diğer  öğrencilere  veya  öğretmenlere  karşı  hakarette  veya  tehditte
bulunurlarsa ve böylece diğer  öğrencilerin ve öğretmenlerin öğrenim hakkı  ve güvenlikleri  tehlikede olursa,  bu
öğrenciler, öğretmenler tarafından bu yanlış hareketlerinden dolayı uyarılır ve kurallara uymaları ikaz edilir. Eğer
öğrenciler  kurallara  aykırı  olan  hareketlerine  devam ederlerse,  sınıfı  terkederek  “Rehberlik  Odasına”  gitmeleri
gerekir. 
Orada, Rehberlik  Odası öğretmenin gözetimi altında,  sınıflarını  neden terketmek zorunda kaldıkları  konusunda
düşünerek, sınıfa geri dönüş planı hazırlamaları gerekir. Bu planda, derse tekrar geri dönmek için hangi hareketini
değiştirmesi gerektiğini  yazmaları zorunludur. Bu konuda, öğrenciye uzmanlar yani öğretmen tarafından yardım
edilecektir. Hiç bir öğrenci sorunlarıyla yalnız bırakılmayacaktır.
 
Fakat, öğrenci Rehberlik Odasında da kurallara aykırı hareket etmeye devam ederse, o ders günü için okuldan
uzaklaştırılacaktır. Böylesi durumda okuldan doğru eve gitmesi gerekiyor. Ve okuldaki bu durumu size bildirmek için
öğrenciye size iletilmek üzere bir veli mektubu verilecektir. Bu mektupta, genelde sizinle ertesi gün bir görüşme
yapılması  için  bir  görüşme  saati  yazılı  olacaktır.   Bu  görüşme  saati  uygulanmadan  çocuğunuz  tekrar  okula
gelemez. 

Bir öğrencinin 5 defa rehberlik odasına gitmesi durumunda veliler bir görüşmeye davet edilir. Bu davet, telefon ile
ya da çocuğunuzun eve getireceği bir mektupla yapılacaktır. Eğer bu görüşmeye herhangi bir nedenden dolayı
gelemez iseniz, derhal 5 iş günü içerisinde yeni bir görüşme saati düzenlemeniz gereklidir. Çocuğunuz, ancak siz
bu  görüşme  saatine  katıldıktan  sonra  derse  geri  dönebilir.  Bu  görüşmeye,  gerekli  hallerde  konuyla  ilgili
öğretmenler ve okul müdürü de katılacaktır. Görüşmede, ilerisi için nasıl bir tedbir alınması gerektiği konuşulacaktır.
Çok gerekli hallerde okul dışından da ilgili görevliler görüşmeye dahil edilebilir.

Öncelikle herkesin eğitim ve öğrenim hakkı için saygı kurallarına uyacağını ve daha radikal tedbirlerin alınmasının
zorunlu olmayacağını umut ediyor ve buna inanıyoruz. Çünkü, kurallara uyulmasından en fazla sizin çocuğunuz
faydalanacaktır. 

Saygılarla

Rehberlik  Odası  hakkında veli  bilgilerini  ve kızımın  /  oğlumun (adı:  ___________________________________

sınıfı: _______)  öğrenci bilgilsini okudum ve anladım. Çocuğumun sınıfta sakin bir ortamda rahatsız edilmeden

öğrenim görme imkânı olmasını istiyorum.

____________________________________________________________________
Tarih / Velilerin imzası
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