
      
 
 

 
 

Aileler ve reşit öğrenciler için izin alma ve sağlık durumu ile ilgili işlemler 

hakkında bilgilendirme 
 

Sağlık sorunlarından dolayı derslere katılamama durumu hakkında (madde 2 

„Schulbesuchsverordnung“) 

• Eğer çocuğunuz hastalık gibi zorunlu bir durumdan dolayı okula gelemiyor ve derslere 
katılamıyorsa, bu durum sizin tarafınızdan okula ve öğretmene bildirilmek zorunda 
(reşit öğrenciler bu durumu kendileri okula ve öğretmene bildirmeli). 

• Böyle bir durumda devamsızlığın ilk günü okulu bu durumdan haberdar etmeniz 
önemle rica olunur.  

• Devamsızlığın en geç ikinci günü okul veya öğretmen bu durumdan bilgilendirilmek 
zorundadır.  

• Hastalık durumunu geçici olarak e-posta (sekreterlere asg@leonberg.de ya da sınıf 

öğretmeninin e-posta adresine) ya da telefon ile sekreterlere (07152-9904102 veya 

07152-9904103) bildirebilirsiniz. Sekreterlerin çalışma saatlerini internette okulun 

kendi ana sayfasından öğrenebilirsiniz (www.asgleonberg.de). Fakat bu geçici bir 

bilgilendirme olarak kabul edildiği için, bunun haricinde 3 gün içerisinde imzalı bir 

mektup veya hastalık raporu ile öğrencinin mazereti bildirilmek zorunda. Eğer bu 

üçünü gün Cumartesi ya da Pazar gününe (veya resmi tatil gününe) denk gelirse, 

mektup veya rapor en geç Pazartesi günü (yada resmi tatilden sonraki gün) öğretmene 

ulaştırılmalı.   

• Alternatif olarak çocuğunuzun hastalık durumunun bitmesi ile hemen ilk veya ikinci 

gün imzalı bir mektup ile öğrencinin mazeretini bildirebilirsiniz.  

• Öğrencinin mazeretini bildiren bu mektup veya rapor ya sınıf öğretmeninin kendisine 
ya da öğretmenler odasında sınıf öğretmeninin adına verilmelidir. Kurs seviyesindeki 
öğrenciler için sekreterlerin ofisinde mazeret mektubunu veya hastalık raporunu içine 
atabilecekleri bir posta kutusu bulunmaktadır. Ayriyeten okulun ana girişindeki posta 
kutusuna da bu mektubu veya raporu atabilirler. 

• İsterseniz mazereti bildirmek için okulun internetteki ana sayfasında ve sekreterlerde 

bulunan hazır mazeret formunu kullanabilirsiniz. 

• İstisnai durumlarda okul müdürü öğrencinin sık devamsızlık durumunda doktordan 

sağlık raporu isteyebilir ve hatta öğrenci adına sağlık raporu zorunluluğu getirebilir.  

• Spor derslerinde devamsızlık durumu: Eğer öğrenci okulda normal derslere katılabiliyor 

fakat herhangi bir sağlık durumundan dolayı spor aktivitelerine katılamıyorsa 

öğrencinin buna rağmen kendi sınıfı veya kursu ile spor salonuna gitmesi, orda dersi 

izlemesi ve imkanlar dahilinde (mesela hakem olarak) derse katılması gerekmektedir. 

Bunun dışında istisnai durumlar spor öğretmeninin kendisiyle görüşülüp anlaşılmalıdır. 

Mazeret mektubu ise yine sınıf öğretmeninin kendisine ulaştırılmalıdır. 
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• Ders esnasında hastalanma durumu: Eğer çocuğunuz ders esnasında hastalanırsa (ona 

eşlik eden biriyle) sekreterlerin ofisine gönderilir. Orada hasta odasında dinlenebilir. 

Eğer buna rağmen bir iyileşme olmazsa sekreterler öğrenciyi okuldan almaları için 

velileri bu durumdan haberdar ederler. Öğrenci eğer bu durumdan dolayı dersler 

bitmeden önce okuldan ayrılmak zorunda kalırsa sekreterlerden alacağı formu önce 

ayrıldığı dersin öğretmenine ardından velilerine imzalattırmalıdır. Bu form aynı 

zamanda mazeret mektubu olarak geçerlidir ve okulda öğretmene ulaştırılmalıdır.  

 

İzin alma durumu hakkında (madde 4 „Schulbesuchsverordnung“) 

• Dersden izin alma durumu sadece istisnai durumlarda ve haklı sebeplerden dolayı 

önceden aileler tarafından yapılan yazılı başvuru halinde mümkündür. Bu başvuru 

mümkünse 1 hafta öncesinde gerçekleşmelidir. 

• Lütfen önceden planlaması mümkün olan ve akut bir hastalık durumu olmayan doktor 

randevularınızı genel olarak ders saatlerinin dışında oluşturun. Bazı durumlarda bu 

mümkün olmayabilir fakat genel olarak öncelik randevuların ders saatlerinin dışında 

belirlenmesidir. 

• Yarışmalar için izin başvurular herhangi bir dernek ya da başka birileri tarafından 

yapılamaz. Böyle durumlarda velileri olarak bizzat sizlerin yarışma ile ilgili belgelerle 

birlikte başvuru yapmanız gerekmektedir.   

• İzin başvurusunu kabul edecek olan kişi 

➢ derslerde, etkilenen dersin öğretmeni. 

➢ iki okul gününe kadar sınıf öğretmeni. 

➢ diğer durumlarda okul müdürü. 

• Kabul olunmayan izin başvurusu  

➢ Sınav yazılan ders saatleri ve günleri. 

➢ okul tatillerinden hemen önceki ve sonraki okul günleri. 

• Sadece izin başvurusunun öğretmen ya da okul müdürü tarafından kabulü durumunda 

öğrenci dersden izinlidir ve sadece bu durumda devamsızlığı mazeret olarak kabul 

edilir.  

 
Sınav esnasında devamsızlık hakkında (madde 7 ve 8 „Notenbildungsverordnung“) 

• Öğrencilerin bir mazereti olmaksızın herhangi bir yazılı, sözlü veya farklı bir sınava 

(Test, GFS) katılmadığı takdirde, o sınav öğretmen tarafından yetersiz olarak kabul 

edilmek zorundadır. Bu durumda bu sınav en düşük not ve puan ile (not 6 ve 0 puan) 

değerlendirilir. 

• Mazeret durumunun kabulü halinde sınavın tekrarı: etkilenen dersin öğretmeninin 

kendi kararı üzerine sınavın tekrarı ve günü belirlenir. Çoğu zaman sınavların tekrarı 

okulumuzda çarşamba günleri saat 2den itibaren yapılır. 
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