
 

 

 
 

 

   Sayın Öğrenci Velileri, Sevgili Öğrenciler,  

 

   Philipp-Reis-Schule’ye hoş geldiniz. Okulumuzda sizi ve yavrularınızı birçok yenilikler beklemektedir. Bu 

mektup ile vereceğimiz önemli bilgilerin de yardımıyla, sizlerin yeni okulunuza daha rahat ve çabuk bir uyum 

sağlayacağını umuyoruz.    

.  

 

1. Müracaat Bilgileri 

   Okulun adresi:                                                                                         Sınıf Öğretmeniniz: 

   Philipp-Reis-Schule                   ________________________________ 

   Philipp-Reis Straße 16      ________________________________ 

   63571 Gelnhausen       ________________________________ 

   Telefon: 06051 / 2102        Fax: 06051 / 15593 

   E-Mail: poststelle.prs@schule.mkk.de 

   Homepage: http://philipp-reis.gelnhausen.schule.hessen.de/  

   Okul sekreteri: Bayan Julia Amend 

   Müracaat saatleri: 7:00 – 9:40 Uhr ve 11:10 – 15:00 Uhr 

   Görüşmelerimizde en iyi bir iletişimin sağlanabilmesi için, lüzumu halinde, bir tercüman getirmenizi  

   tavsiye ederiz.  

 

2. Ders programı ve saatleri 

   Ders programı, çocuklarınıza sınıf öğretmenleri tarafından okuldaki ilk günlerinde verilecektir.  

   Ders saatleri için aşağıdaki listeye bakiniz:  

   1. Saat:  7.45 - 8.30 Uhr       3. Saat:  9.40   - 10.25 Uhr       5. Saat:  11.30 - 12.15 Uhr 

   2. Saat:  8.30 - 9.15 Uhr       4. Saat:  10.25 - 11.10 Uhr       6. Saat:  12.15 - 13.00 Uhr 

   1.Teneffüs:       9.15 - 9.40 Uhr      2. Teneffüs:       11.10 - 11.30 Uhr      Ögle Teneffüsü:  13:00 – 13:45 

                                                                                                           7. Saat:   13.45 - 14.30 Uhr 

                                                                                                           8. Saat:   14.30 - 15.15 Uhr 

3. Beslenme 

  Çocuklarınızın, teneffüslerde Mensa’da (Okul Kantini) müsait fiyatlarla yiyecek ve içecek satın almaları 

mümkündür. Pazartesi’den Cuma’ya kadar, öğle teneffüslerinde, Mensa’da, günlüğü 3,20 € dan iki çeşit yemek 

servisi mevcuttur.  

 

4. Dersler                                                              

   Yarıyıl başında, kişisel ihtiyaca göre ayarlanabilecek şekilde Almanca (16 saat), Matematik (2 saat),  

 İngilizce (2 saat), spor (2 saat) dersleri öngörülmüştür.  

 

5. Okul malzemeleri 

   Dersler için lüzumlu okul malzemeleri okul tarafından tedarik edilecek ve okulun ilk günü, belirli bir ücret 

karşılığında öğrencilere dağıtılacaktır. Bu malzemelerin ücreti ________________ € dur.  
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6. Spor dersi 

   Spor dersine katılmak istisnasız tüm öğrenciler için mecburidir. Öğrenci, örneğin sıhhi nedenlerden bir spor 

dersine katılamazsa, veliden yazılı bir özür belgesi getirmek zorundadır. Spor dersi için çocuğunuzun spor kıyafeti 

ve spor ayakkabıları kullanması zaruridir. Çocukların yanında, spor dersinden sonra değişmek üzere giyecek 

getirmelerine bilhassa özen gösteriniz. Sokak kıyafetleri ve sokak ayakkabıları kullanılamaz.  

    

7. Okul gelme mecburiyeti (Hasta raporu)  

   Almanya’da çok kati bir okula devamlılık mecburiyeti vardır. Çocuğunuzun okula gelemeyecek şekilde hasta 

olması halinde, durumun, siz veliler tarafından sınıf öğretmenine yazılı olarak bildirilmesi mecburidir. Bu hastalık 

bildiriminin en geç 3. gün içerisinde sınıf öğretmenine ulaştırılması zorunludur. Bu bildirinin hazırlanmış boş bir 

kopyası ilişiktedir. İlave olarak, okulun sekreterliğindeki Bayan Amend’i de telefonla arayarak, çocuğunuzun 

okula gelemeyeceğini sözlü olarak bildirmeniz gerekmektedir. 

   

 İzin almak 

Çocuğunuzun iki günden daha uzun bir süre okula gelemeyeceğini bildiğiniz zamanlarda, en az on gün 

önceden okul idaresine başvurarak izin almanız gerekmektedir. Bu durumlarda, okul idaresi izin 

verilmesi veya verilmemesi hakkında karar verme yetkisine sahiptir ve bu karar siz velilere yazılı 

olarak bildirilir. Birden fazla devamsızlık durumunda para cezasına çarptırılmanız mümkündür.  

 

8. Okul İdare Kuralları 

   Bu mektuba, okulumuzun İdare Kurallarının kısa bir özeti de eklidir. Okul idare Kuralları, okuldaki tüm 

bireylerin sağ salim, zarar ve ziyan görmeden birlikte yaşam ve davranışlarını düzenlemek için uygulamaktadır. Bu 

kurallar, örneğin cep telefonlarının kullanımını ve okul mahallinin ders saatlerinde terkedilmesini yasaklamaktadır.  

 

9. Öğleden sonrası zamanlar için öneriler 

 

 Ev ödevlerinde yârdim  

   Çocuklarınızın, haftanın en çok üç günü öğleden sonra okulda verilen ev ödevlerine yârdim çalışmalarına 

katılma hakki vardır. Daha detaylı bilgi için lütfen sınıf öğretmeni ile konusunuz.  

 

 AGs 

   İlave olarak öğleden sonraları çeşitli kurslar düzenlenmektedir. Çocuklarınız için bu kurslar hakkındaki detaylı 

bilgileri program kitapçığında bulabilir, orada ilişikteki müracaat formlarını doldurarak kurslara katılabilirsiniz. 

Çocuğunuz, kurs programlarını da sınıf öğretmenlerinden isteyebilir.  

 

 Öğrenci kafeteryası  

   Okulumuzda, Philipp-Reis-Schule Destekleme derneği tarafından kurulmuş olan ve bayan Miksch tarafından 

yönetilen bir öğrenci kafeteryası mevcuttur. Bu kafeteryadan tüm öğrenciler 12.15 ve 13.45 saatleri arasında 

yemek yemek, oturmak ve ders çalışmak için yararlanabilir.   



 

 

 
 

 

 

   Lütfen dikkat: Daha sonraları göndereceğimiz mektup ve bilgiler tercüme edilmeyecektir. Size ve yavrularınıza 

güzel ve rahat bir okul başlangıcı dileriz. 

    

        Entschuldigung (Özür bildirimi) 

 

 

        Sayın Bay / Bayan  ______________________________, 

 

        Okula devamsızlığı olan oğlum / kızım _______________________________  için özür dilerim.  

        O  ____________________________ tarihinde  _________________________________ nedeniyle  

        derslere katılamamıştır.  

 

        Selamlar ve saygılarımla 

 

 

        ____________________________________ 

          Tarih ve velinin İmzası  

 


