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  Wörgl, 29.04.2020 
 
Bilgilendirme: Okullarɪn Açɪlɪş Tarihi 18 Mayɪs 2020 
 
 
Sevgili Veliler! 
 
Geçtiǧimiz haftalar içinde, karşɪlɪklɪ anlayɪş ve esnekliǧimiz sayesinde hepimiz büyük bir zorluǧu başarɪ ile 

atlatmɪş bulunuyoruz. Şimdi de önümüzde üstesinden gelmemiz gereken yeni bir görevimiz var. Egitim ve 

ögretim faaliyetimiz 18 Mayis 2020 tarihinden itibaren dönüşümlü olarak devam edecektir. Öǧrencilerimizin 

güvenliǧi ve düzenlenen sürecin isleyişi açɪsɪndan alɪnan pek çok tedbirin bu tarihe kadar organize edilmesi 

gerekmektedir. Öncelikle size okullarɪn açɪlmasɪ ile birlikte en önemli ve en temel noktalarɪ bildirmek istiyor ve 

bununla birlikte yeniden anlayɪş, sabɪr ve güveninizi  göstermenizi rica ediyoruz. Bu koşullar altɪnda, bilgimiz 

dahilinde planladɪǧɪmɪz her şey, çocuklarɪmɪzɪn iyiliǧine ve mümkün olan en etkili eǧitim ve öǧretime yönelik 

olacaktɪr. 

 

1) 04. Mayis 2020 Tarihine Kadar Sɪnɪflarɪn Gruplandɪrɪlmasɪ 

Sɪnɪf öǧretmenleri, öǧrencileri alfabe sɪrasɪna göre A ve B grubu olarak ikiye ayɪracaklardɪr. 4 Mayɪs 2020 

tarihine kadar çocuklarɪnɪzɪn gitmesi gereken okul günleri hakkɪnda bir bilgi edineceksiniz. Bu plan iş 

hayatınızın organizesini kolaylaştırcaktır. Kardeşleri ile beraber okula giden öǧrenciler ile ilgili en iyi çözümü 

bulmaya calɪsacaǧɪz. Buna raǧmen başka okul vaya sɪnɪflar ile ilgili belirlenmiş günlerde herhangi bir farklɪlɪk 

ortaya çɪkarsa, gereksinim halinde rehberlik ve etüt hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.                                                                                                                                                                          

 

2) 18 Mayis 2020 Tarihinden İtibaren Öǧleden Önce  Dönüşümlü Eǧitim (Öǧleden sonra ders olmayacaktɪr!) 

Size ulaştɪrɪlan tabloya göre lütfen her bir ders gününü ayrintɪlɪ öǧreniniz. Dersler şimdiye kadar uygulanan 

ders planɪna göre işlenecektir. Müzik ve Beden Eǧitimi dersleri geçici olarak durdurulmustur ya da sosyal 

mesafe güvenligi saǧlanarak açɪk havada gerçekleştirilecektir. Okula gidilmediǧi günlerde (ev ödevi günleri), 

işlenen derslerin pekiştirilmesi amacɪyla, alɪştɪrma yapmalarɪ için çocuklara gerekli donanɪm saǧlanacaktɪr. Geri 

kalan tüm öǧretim yɪlɪ boyunca düzenlenecek araştɪrma gezileri ile diǧer okul gezileri kararname ile 

yasaklanmɪştɪr. 

 

3) Okulda Rehberlik ve Etüt Hizmetleri 

Kalabalɪǧɪ engelleme ilkesini yerine getirebilmek amacɪyla, çocuklar „ev ödevi günlerinde“ evde kalmalidɪrlar. 

Ancak bu, sizin iş durumunuzdan dolayɪ mümkün olmadɪǧɪ hallerde, okul olarak biz sizin çocuǧunuza rehberlik 

etme görevini üstlenebiliriz. Bu nedenle lütfen ekteki anketi doldurunuz. Rehberlik ve etüt hizmetinde ders 

işlenmez. Ayrɪ ve özel sɪnɪflarda çocuklara rehberlik hizmeti verilir.  

 

4)  Öǧle ve Öǧleden Sonra Rehberlik ve Etüt Hizmeti 

Öǧle ve öǧleden sonra rehberlik ve etüt hizmetleri, dönem başɪnda kaydɪnɪ yaptɪrmɪş olan çocuklar için yeniden, 

daha önce belirlenmiş olan günlerde faaliyetlerine devam edecektir. Çocuklar yine aynɪ  şekilde öǧle yemeǧi 

servisinden yararlanacaklardɪr. Öǧleden sonraki „ikindi kahvaltɪsɪ“ hijyen koşullarɪ nedeniyle iptal edilmiştir. 

Daha önce ödenmiş olan bedellerin geri ödemesi yapɪlacaktɪr. Lütfen ekteki anket formunu doldurarak, öǧleden 
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sonra rehberlik ve etüt hizmetine ihtiyacɪnɪz olup olmadɪǧɪnɪzɪ bildiriniz. (Bu anket formunu yalnɪzca STB – 

Nachmittagsbetreuung ye ve öǧle ve öǧleden sonra rehberlik hizmetine kayɪtlɪ olan öǧrenciler elde edebilirler.) 

 

5) Güvenlik ve Hijyen Tedbirleri 

Okul kapɪsɪ saat 07:30´da açɪlacaktɪr. 1. ve 2. kademedeki öǧrencilerin bu saatte, 3. ve 4. kademedeki 

öǧrencilerin ise 07:40´ tan itibaren okula giriş yapmalarɪnɪ rica ediyoruz. Öǧrencilerin okul bölgesine girerken 

koruyucu maske takmalarɪ gerekmektedir. Çocuklar kendi özel maskelerini kullanacaklardɪr. Her ihtimale karşɪ 

zorunlu durumlarda okulda yedek maskeler bulundurulacaktɪr. Soǧuk algɪnlɪǧɪ belirtileri taşɪyan ögrencilerin 

evde kalmasɪ zorunludur. 

 

Öǧrenciler sɪnɪfa tek tek girerek, ellerini yɪkayacaklar ve yerlerine oturduklarɪnda maskelerini 

çɪkarabileceklerdir. Tenefüs zamanɪnda, yani sɪnɪfɪn dɪşɪnda herkesin maske takmasɪ zorunludur. Açɪk havada 

geçirilen tenefüs veya yapɪlan derslerde maske takma zorunluluǧu yoktur. 

 

Dersten önce, ders sɪrasɪnda veya dersten sonra alɪnan tüm tedbirler, en yüksek nitelikteki güvenliǧi 

saǧlayabilmek amacɪyla alɪnmɪştɪr ve gereksinim halinde bu tedbirler devam ederek uygulanacaktɪr. Tüm 

bunlar öǧrencilere derste anlatɪlacaktɪr. Bununla birlikte  rahat bir başlangɪç yapɪlabilmesi için, okul 

başlamadan önce, tüm bu tedbirleri, süreci ve uygulanacak olan kurallarɪ çocuklarɪnɪza anlatmanɪzɪ sizden 

özellikle rica ediyoruz.  

 

6) Veliler ile Görüşme ve Başarɪ Notu Deǧerlendirmesi 

Veliler ile ilgili görüşmeler temel olarak telefon veya dijital olarak gerçekleştirilecektir. Veliler ya da diǧer 

üçüncü kişiler 18 Mayis 2020 tarihinden itibaren, sadece öǧretmen ya da okul yönetiminden önceden 

alacaklarɪ randevu kararɪ ile okula giriş yapabilirler. Ögrencilerin eǧitim ve öǧretim durumlarɪnɪn 

deǧerlendirilmesi ile ilgili görüşmeler büyük bir ihtimalle Haziran ayɪnda planlandɪǧɪ şekilde okulda 

gerçekleştirilecektir. Bu konu ile ilgili bilgi daha sonra size bildirilecek olup, daha önce belirlenen „Veliler 

Görüşme Günü“ iptal edilmiştir.  

 

Şu anda bulunduǧumuz koşullar gözönüne alɪnarak not vermeleri konusunda öǧretmenlerimiz 

yönlendirilmişlerdir ve notlarɪ çocuklarɪn çabalarɪnɪ deǧerlendirerek vereceklerdir. Dördüncü sɪnɪf öǧrencileri 

için bu dönem herhangi bir yazɪlɪ sɪnav yapɪlmayacaktɪr. 

 

7) Genel Bilgiler 

Ekte Avusturya Eǧitim Bakanɪmɪz Dr. Heinz Faßmann´in siz velilere yönelik yazɪsɪnɪ, çocuǧunuzun okul günleri 

ile ilgili tabloyu ve rehberlik hizmetleri için doldurulmasɪ gereken anket formlarɪnɪ bulabilirsiniz. Anket 

formunu ya da formlarɪnɪ lütfen en geç 11 Mayɪs 2020 tarihine kadar okula teslim ediniz ya da dijital olarak 

öǧretmen veya okul yönetimine iletiniz.  

 

Bu konu veya diǧer konular ile ilgili tüm bilgileri, 1. ve 2. Wörgl İlkokulu internet sayfamɪzdan edinebilirsiniz. 

Düzenlenecek olan bu süreç ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen öǧretmenlerle ya da okul yönetimi ile 

iletişime geçiniz.  

 

Sizi kapsamlɪ bir şekilde bilgilendirdiǧimizi umut ediyor ve şimdiye kadar göstermiş olduǧunuz işbirliǧi ve 

dayanɪşma için teşekkür ediyoruz. 

Saygɪlarɪmɪzla 
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