Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung,
Familie und Frauen [Bavyera Eyalet Çalışma ve Sosyal Düzen, Aile ve Kadın Bakanlığı]
Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus [Bavyera Eyalet Eğitim
Bakanlığı]

İlkokul İçin Bilgiler
___________________________________
(Çocuğun adı soyadı)

Bu bilgi formu, anne-babayla çocuk gündüz bakım kurumu arasında (Kindertageseinrichtung) çocuğun yapılacak okul kaydı çerçevesinde gerçekleştirilen görüşmeler temelinde, birlikte doldurulmuştur. Anne-baba, bilgi formunu ya da formlarını okula kayıt sırasında ibraz edecektir.1 Bilgi formunun doldurulması ve okula kayıt sırasında ibrazı, anne-baba için isteğe bağlıdır.
Yanında * işareti olan yanıtlar hakkında arka sayfaya açıklamalar yazılabilir.

1. Çocuk, ....................... tarihinden beri ................................................................... adlı çocuk
gündüz bakım kurumuna gitmektedir ve tahminen ............................ tarihine kadar gidecektir.
2. Çoçuk, şu konulara özel ilgi duymaktadır ve/veya şu konularda özel yeteneklere sahiptir:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
3. Çocuk, okula başlamadan önceki yıl çocuk gündüz bakım kurumu içinde veya dışında şu
programlara katılmıştır:
O Erken destek
O Uğraşı terapisi (ergoterapi)
O Dil ve konuşma terapisi (Logopädie)
O Mobil özel eğitim desteği

O Vorkurs „Deutsch lernen vor Schulbeginn“
(Okula başlamadan önce Almanca öğrenme ön kursu)

O …………………………………………….......

Aile ve çocuk gündüz bakım kurumu, önümüzdeki dönemde de aşağıda belirtilen alanlarda
ek desteğin önemli olduğunu düşünmektedir:
…………………………………………………………………………………………………………
4. Aşağıdaki alanlar, okul tarafından daha yoğun olarak gözlemlenmelidir, çünkü bu alanlarda özel bir yetenek ya da özel bir destek ihtiyacı sözkonusu olabilir.
O Fiziksel gelişim*
O Zihinsel gelişim*
O Dil gelişimi*
O Sosyal ve duygusal gelişim*
O Bu alanların hiç birinde şu an daha yoğun bir gözlem ihtiyacı bulunmamaktadır.
5. Çocuğun okula kaydı
Ailenin arzusu:
O Öngörülen tarihte kayıt

Çocuk gündüz bakım kurumunun önerisi:
O Öngörülen tarihte kayıt

O Erken kayıt, çünkü* ………..

O Erken kayıt, çünkü* ………...

O Kayıt erteleme, çünkü* …………………...

O Kayıt erteleme, çünkü*…………………….

O Kaydın semt okuluna (Sprengelschule)

O Kaydın semt okuluna (Sprengelschule)

değil, ………………... ...’(y)a* yapılması

değil, ………………... ...’(y)a* yapılması

………………………………………………

……………………………………………….

Yer, Tarih

Çocuk gündüz bakım kurumunun mührü ve imzası

........................................................................

……………………………………………….

Yer, Tarih

Velinin imzası

1
Okula kayıttan önceki yıl içinde çocuk gündüz bakım kurumunun değiştirilmesi değiştirilmesi durumunda, birden
fazla bilgi formu da doldurulabilir.

