Devamsızlık ile İlgili Kurallar
Chur Şehir Okulunun İlköğretim ve Lise Bölümleri için (Devamsızlık Yönetmeliği)
13 Nisan 2018 tarihinde Şehir Okulu Chur Okul Müdürlüğü tarafından kararlaştırılmıştır.
Yasal dayanaklar:
- Graubünden Kantonu İlköğretim Okulları için 21 Mart 2012 tarihli Yasa (BR 421.000, BR 421.010)
- Chur Şehir Okulu için 14 Kasım 2013 tarihli Okul Yasası (RB 711)
Not: İhtilaflı durumlarda Almanca asıl metin esas alınır.

1. Madde
Temel Hususlar
1
Veliler, çocukları düzenli ve saatinde okula göndermekle yükümlüdür. Okulun dersleri zorunlu
neden olmaksızın kaçırılmamalıdır.
2
Öğrencinin okula gelmesi mümkün değilse, sorumlu öğretmen dersten önce haberdar edilmelidir.
Madde 2
Hastalık ve Kaza Nedenli Devamsızlık
1
Devamsızlık için geçerli mazeretlerin arasında başta hastalık veya kaza veya ertelenmesi mümkün olmayan doktor randevuları sayılabilir.
2
Öğrencinin hasta olması veya kaza geçirmiş olması nedeniyle devamsızlığı halinde, sınıf öğretmeni velilerden doktor raporu isteyebilir.
Madde 3
Joker Günleri
1
Veliler çocuklarını öğretim yılı içinde en fazla 4 joker günü için dersten alabilir. Yaz tatilinden
önceki son ders haftası ile aynı tatilinden sonraki ilk ders haftasında joker günlerinden yararlanılamaz.
2
Sınıf öğretmeni veli tarafından genel kural olarak en az 1 hafta önceden joker günün kullanılmasından haberdar edilmelidir.
Madde 4
İzin Verilmesi, Yetkiler, Başvuru Süreleri, Şartlar
1
Öğrencilerin öğretim yılı içinde toplam en fazla 15 okul günü (30 yarım gün) için dersten izin
almaları mümkündür Joker günleri ilk iki izin günü için kullanılır ve 15 okul gününün bir kısmı olarak kabul edilir.
2

Özellikle aşağıdaki durumlarda dersten izin alınması mümkündür (geçerli nedenli devamsızlık):
Ailenin içinde ölüm vakıası; önemli dini bayramlar; öğrencinin spor müsabakalarına, sanatsal ya
da bilimsel yarışmalara aktif katılımı; öğrencinin gönüllü faaliyetlere katılımı; öğrenci değişim
programları; danışma merkezlerine veya resmi kurumlara ziyaretler.
3

Kişisel nedenli devamsızlık, örn. rekreasyon faaliyetleri, geziler veya tatiller, dersten izin alınması için haklı nedenler sayılmaz. Joker günleri müstesnadır.
4

Dersten izin verilmesine dair yetkiler, Okul Müdürlüğünce aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

Tatil

Onaylayan:

Başvuru süresi:
Onaylayan merci:

İlk 4 yarım gün
(Joker günü)
Sonraki 26 yarım gün

Sınıf Öğretmeni

1 hafta (Bildirim ile)

Okul Yönetimi

2 hafta (Başvuru ile)

5

İzin talepleri için başvuru süreleri genel kural olarak dikkate alınmak zorundadır.
İzin verilmesi koşullara tabi olabilir. Böyle bir koşulun yerine getirilmemesi durumunda, verilen
izin iptal edilebilir.
6

Madde 5
Daha Uzun İzinler
Öğretim yılı boyunca 30 yarı günü (15 okul günü) aşan izinlerin verilmesinden kantonun okul müfettişliği sorumludur. Yazılı gerekçeyi içeren, veliler tarafından yapılan başvurular en geç 20 gün
önceden okul müfettişliğine sunulmalıdır.
Madde 6
Bildirim ve Kontrol
1
Sınıf öğretmenleri mümkün olduğunca erken ve yazılı olarak devamsızlıklar hakkında bilgilendirilmelidir.
2
Sınıf öğretmenleri bu devamsızlıklar ile ilgili tutanak tutar.
3
Öğrencinin devamsız geçen süreden hemen sonra, devamsızlık defterine ebeveyni veya velisi
tarafından imzalı bir devamsızlık kaydının yapıldığını sınıf öğretmenine ibraz etmelidir.
Madde 7
Stajlar
Stajlar için verilecek izinler bu kurallara tabi değildir. Bunlar kantonun kuralları çerçevesinde liselerin okul yönetimleri tarafından verilir. Bunlar kanton kuralları uyarınca lise müdürlükleri tarafından verilir.
Madde 8
Belirli Derslerden Geçici Muafiyet
Sağlık nedenleriyle (doktor raporu gerekli) öğrencinin belirli bir derse devam etmesi geçici olarak
mümkün değilse, sınıf öğretmeni öğrenciyi dersten muaf tutabilir. Veli ile birlikte görüşülerek, öğrencinin olağan ders süresince bakımı temin edilir.
Madde 9
Kaçırılan Ders İçeriklerinin Çalışılması
Kaçırılan ders içeriklerinin çalışılmasından öğrenciler ya da veliler sorumludur.
Madde 10
Cezai Hükümler
Çocuklarını kasıtlı olarak geçerli neden olmaksızın okula göndermeyen veya dersten izin alınmaksızın okuldan alan veliler, 5.000,00 CHF tutarına varabilen bir para cezasına çarptırılabilirler.
Eğitmenler, izinsiz devamsızlıkları okul yönetimine bildirmekle yükümlüdür.
Madde 11
Yürürlük
Bu yönetmelik 3 Haziran 2016 tarihli yönetmeliğin yerine geçmektedir. Yönetmelik, 1 Ağustos
2018 tarihinde yürürlüğe girer.

