
 2020/2021 Eğitim ve öğretim yılı ___. sınıf kayıt 
başvuru formu

                        (Lütfen blok harflerle doldurunuz)

Çocuğun verileri
Soyadı: Bu bölüm okul tarafından doldurulacaktır

Adı: Notendurchschnitt: ________

Doğum tarihi: AV/SV: _____/______

Doğum yeri/ülkesi: Zeugnis v.  Klasse 4:    (5. Jg.) Original

Cinsiyeti:     kız     erkek Zeugnis:                          (6-10 Jg.) Kopie

Sokak/ev no: Geburtsurkunde/               
Nachweis Sorgerecht:            

Postakodu: Vollmacht:                        

Şehir: Gutachten vorhanden:    

İlçe: Schulbegleiter:                 

Uyruğu: Feld für Bemerkungen:

Aile-/Anadili:

Dini:

Çocuk kiminle birlikte yaşıyor:  anne ve babayla  anneyle*  babayla*

(*) Velayetin tek bir ebeveynde olması durumunda lütfen velayeti gösteren belgeyi (Negativattest) ya da doğum belgesini ibraz ediniz 

Çocuğun velayeti:    hem annede hem babada  sadece annede*      sadece babada*

 (*) Her iki velayet sahibinin de kayıt başvuru formunu imzalaması gerekmektedir. Şayet velilerden bir tanesinin kayıt başvuru formunu imzalayamaması durumunda, ya ek belge
„Sorgerecht“ ya da kayıt vekaletnamesi bir hafta içerisinde okula verilmelidir. 

Annenin adı: Babanın adı:

Sokak/ev no: Sokak/ev no:

Postakodu, Şehir: Postakodu, Şehir:

Tel.: Sabit hat: İş telefonu: Tel.: Sabit hat: İş telefonu:

Cep telefonu: Cep telefonu:

Elektronik Posta (E-Mail): Elektronik Posta (E-Mail):

Yukarıda ismi belirtilen çocuğun şu an gittiği okul: 

Okul (şu anki okulu): Sınıf: Sınıf öğretmeni:

Zorunlu eğitimin başlama tarihi: Bir alt sınıfa düşürme oldu mu:        Evet        Hayır

İlkokul öncesi eğitim :        Evet        Hayır
(Schulkindergarten)
İlkokul: _____/_____ eğitim-öğretim yılında _________ sınıf tekrarı oldu

Çocuğun yurt dışında doğması durumunda:

Ülke: Almanya’ya geliş tarihi:

Anadili: 

Diğer bilgiler:

Kardeş sayısı: Kardeşlerin yaşları:

IGS Linden‘e giden kardeş(ler) var mı:    Evet, sınıf               Hayır

Çocuğunuz yüzme biliyor mu?    Evet (derecesi/belgesi):                                                       Hayır



SGB II kapsamında yardım alınıyor mu? (JobCenter-Hartz IV, sığınmacı yardımı vb.)  Evet   Hayır

Özel pedagojik destek ihtiyacı/Özel (öğrenme) durumları/Hastalıklar

Psikolojik muayene (okuldışı):     Evet, muayene tarihi                                Hayır

Çocuğumun özel pedagojik desteğe ihtiyacı var   Evet   Hayır Varsa, hangi alanda:

Çocuğumun özel pedagojik destek ihtiyacının tespit tarihi *:

Okul refaketçisi mevcut:    Evet   Hayır   Başvuruldu Okula özel ulaşım:   Evet     Hayır   Başvuruldu

Özel öğrenme durumları: Örneğin dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu (ADHS), okuma-yazma zorluğu (LRS), 
diskalkuli.    Evet, şunlar ______________________________________    Hayır
Uzman raporunun tarihi*:
Öğrenme terapisi:  Evet      Hayır     Başvuruldu

Hastalıklar/Alerjiler:

Çocuğun okulda bulunduğu zamanlarda alması gereken ilaçlar: 

(*) Özel pedagojik destek ihtiyacını gösteren uzman raporu ve / veya özel öğrenme durumlarını gösteren raporlar kayıt başvuru esnasında hazır bulundurulmalıdır.

Çok önemli:
Yüzme derslerine katılım kanuni açıdan zorunludur. Tesettür (mayo) giyinmek serbesttir. Okul gezileri (konaklamalı olanlar
da dahil) okul programı kapsamındadır. Eğer bunları kabul etmiyorsanız çocuğunuzu okulumuza kayıt ettirmeniz sizin için 
söz konusu olamaz!

Hannover, ________________               ____________________________    ____________________________
                                                                              (İmza 1. Velayet Sahibi Ebeveyn)                        (İmza 2. Velayet Sahibi Ebeveyn)

-- BUNDAN SONRASI SADECE 5. SINIFA KAYIT BAŞVURU DURUMUNDA DOLDURULACAKTIR --

Konu ağırlıklı 5. sınıfların oluşturulması*:
(*) Yalnızca ilkokuldan IGS Linden’e geçiş esnasında
Birden fazla tercih mümkündür. Lütfen 1. ve 2. ve de varsa 3. tercihinizi belirtiniz.

iPad-Sınıfı       Evet  Oluşacak masrafları karşılamaya hazırız-
                                 

Ipad-Sınıfı  Hayır: 

Müzik-Profilsınıfı:     Evet  Oluşacak masrafları karşılamaya hazırız. 
                                   Bu benim 1. tercihim   /   2. tercihim  /   3. tercihim 
Müzikal-Profilsınıfı:  Evet  Oluşacak masrafları karşılamaya hazırız ve bu projeyi aktif olarak destekleyeceğiz. 
                                   Bu benim 1. tercihim     /   2. tercihim      /  3. tercihim 
Doğa konusu ağırlıklı sınıf: Evet   Bu benim 1. tercihim   /   2. tercihim  /    3. tercihim  

Spor konusu ağırlıklı sınıf: Evet    Bu benim 1. tercihim   /   2. tercihim  /     3. tercihim 

Sınıf arkadaşı arzusu: 1. ______________________    2. _________________________ 3. ___________________

Okulumuzun 5. sınıfa kayıt yapılmaması durumunda
Çocuğum Hannover’de mutlaka bir birleşik okula (Gesamtschule) gitsin. Aşağıdaki okullar bunun için uygundur:

 IGS Badenstedt  IGS Bothfeld  IGS Büssingweg

 IGS Kronsberg  Leonore-Goldschmidt-Schule  IGS List

 IGS Roderbruch  IGS Stöcken  IGS Südstadt

 IGS Vahrenheide/Sahlkamp

(*) Okulumuzda öğrenci kayıt kapasitesinin aşılması durumunda, kaydı yapılamayan öğrenciler, boş yerleri olan diğer birleşik okullara (Gesamtschule) 
yönlendirileceklerdir.

 Çocuğumun Hannover’de başka bir birleşik okula (Gesamtschule) gitmesini istemiyorum. 
(Realschule, Haupt- ve Realschule, Gymnasium ve Oberschule kayıt başvuru tarihleri 15.06. und 16.06.2020’dir )

Onay beyanı:     _________________________    __________________
        Öğrencinin                     Soyadı                       Adı      



Fotoğrafların okulun internet sayfasında gösterilmesine dair onay beyanı
Okulumuzun kendine ait bir internet sitesi mevcut olup, bu sitenin bakımından okul idaresi sorumludur. 
Okulun internet sitesinde mevcut aktiviteleri yayınlamak arzusundayız. Bu esnada çocuğunuzun fotağrafının 
da (grup fotoğrafı olarak, tek başına değil) isimsiz yayınlanması söz konusu olabilir. Böyle fotoğrafların veli 
izni olmadan yayınlanması yasal olarak mümkün olmadığından, onayınıza ihtiyacımız var. Sizi bilgilendirmek
isteriz ki, intertnette yayınlanan tüm bilgiler dünya çapında aranılabilir, kullanılabilir ve de değiştirilebilir. 
Onayınızı istediğiniz zaman ilerisi için geri çekme hakkınz elbette ki mevcuttur. 
Velayet sahibi olarak □ onaylıyorum

□ onaylamıyorum.

Sınıf listelerinin diğer velilere verilmesine dair onay beyanı
Okulun işleyişini kolaylaştırmak ve bazı bilgilerin velilere ve yetişkin öğrencilere iletilmesi amacıyla 
telefon/elektronik posta listelerinin oluşturulması gerekli olabilir.
Öğrencilerin isimlerinin yazıldığı, telefon numaralarının ve de eloktronik posta adreslerinin (E-Mail) 
kaydedildiği bu listelerin, sınıf içerisindeki diğer velilere iletilebilmesi için onayınıza ihtiyacımız var.
Elbetteki bu onayınızı da istediğiniz zaman ileriye dönük olarak geri çekme/iptal hakkınz mevcuttur.

Velayet sahibi olarak □ onaylıyorum

□ onaylamıyorum.

İsim ve adreslerin okul aile birliğine iletilmesi
Görevini yapabilmesi için okul aile birliğine verilecek isim ve adres bilgileriniz, sadece bunu onaylamanız 
durumunda mümkün olacaktır.  Prosedürü kolaylaştırmak için bu konuda onayınızı rica ediyoruz. Veli 
temsilcilerine isim ve adres bilgilerinin verilmesi onayını istediğiniz zaman ilerisi için geri çekme/iptal 
hakkınız mevcuttur.

Velayet sahibi olarak □ onaylıyorum

□ onaylamıyorum.

Okula silah, cephane ve de benzeri aletlerin ya da kimyasal maddelerin getirilmesi dair yasak
İlgili Bakanlığın 06.08.2014-36.3-81704/03 tarihli ve sayılı genelgesi uyarınca okula silah, cephane ve benzeri
aletlerin ve kimyasal maddelerin getirilmesinin yasak olduğu bilgisini aldım/aldık ve bu yasağa 
uyacağımı/uyacağımızı beyan ve taahhüt ediyorum/ediyoruz.

Velayet sahibi: _______________________ Öğrenci: _______________________

IGS Hannover-Linden okul yönetmeliği
5.6.2018 tarihinde okulun yetkili kurulunun toplantısı sonucu kabul edilen okul yönetmeliği tarfıma/tarafımıza
verilmiş olup, bu yönetmelikteki prensip ve kurallara uyacağımı/uyacağımızı beyan ve taahhüt 
ediyorum/ediyoruz.

Velayet sahibi: _______________________ Öğrenci: _______________________

IGS Hannover-Linden anlaşması
Birlikte yaşam kuralların, silah yasağı, yeni medya araç ve gereçlerinin (cep telefonu vb.) kullanımı ve de 
derslere düzenli katılma zorunluluğu ile ilgili anlaşmayı aldım/aldık. Bu anlaşmaya uyacağımı/uyacağımızı 
beyan ve taahhüt ederim/ederiz.

Velayet sahibi: _______________________ Öğrenci: _______________________


	Çocuğun verileri
	Yukarıda ismi belirtilen çocuğun şu an gittiği okul:
	Çocuğun yurt dışında doğması durumunda:
	Diğer bilgiler:
	Özel pedagojik destek ihtiyacı/Özel (öğrenme) durumları/Hastalıklar
	Çok önemli:
	-- BUNDAN SONRASI SADECE 5. SINIFA KAYIT BAŞVURU DURUMUNDA DOLDURULACAKTIR --
	Konu ağırlıklı 5. sınıfların oluşturulması*:
	Okulumuzun 5. sınıfa kayıt yapılmaması durumunda

