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Gesamtschule
Euskirchen
Ursulinenstraße 24
53879 Euskirchen

Phon: 02251/6505655
Mail: sekretariat@gesamtschule.euskirchen.de

Gesamtschule Euskirchen’e hoşgeldiniz

Değerli Veliler,
Gesamtschule Euskirchen’e hoşgeldiniz.
Okulumuzda çocuklarınız müfredat kapsamında ki derslerin yanı sıra yoğun şekilde Almanca
(DAZ- İkinci Dil Olarak Almanca) dersi görmektedir. Bu derste çocuğunuz hem yoğun
şekilde Alman dilini hemde Almanya’da yaşamla ilgili önemli sosyal bilgileri öğrenmektedir.

Yetkili sınıf öğretmeni (biz Tutor veya Tutorin diyoruz):................................
Almanca öğretmeni (DaZ-Lehrer):.......................................
Sosyal İşler sorumlusu:......................................
Okul Müdürü:.....................................................
Sizler gibi biz okul personeli de çocuklarınızın eğitimi için elimizden gelenin en iyisini
yapmak çabasındayız. Bunun için sizlerin yardımına da ayrıca ihtiyacımız var.
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Başarılı bir ortak çalışma için aşağıdaki hususlara önemle dikkat etmeniz gerekmektedir;
•
•
•
•

•

Öğrenci okula düzenli ve zamanında gelmek zorundadır,
Öğrenci okul için gerekli olan tüm ders araç- gereçlerini (Kitap,cetvel, defter, spor
eşyaları vb.) her zaman yanında bulundurmalı,
Gerekli araç- gereç listesini ve ders planını okul başlangıcında sizlere ileteceğiz.
Ev ödevleri öğrencilerin iyi eğitim almasında ciddi öneme sahiptir ve ayrıca dersinde
önemli bir parçasıdır. Ödevler okulda öğretilen konuların evde huzurlu bir ortamda
tekrarlanmasını ve pekiştirilmesini sağlar. Bunun için çocuklarınızın sizlerin
yardımına ihtiyacı var. Lütfen çocukların ödevlerini mümkün olduğu kadar kendi
başlarına yapmalarını sağlayınız ve hemen sonrasında doğru olup olmadığını kontrol
ediniz. Yanlış olanları tekrardan sorup çocuğunuzun doğru çözüm yollarını bulmasını
sağlayabilirsiniz.
Çocuğunuzun hasta olması durumunda lütfen derhal okul müdürlüğünü bilgilendiriniz.
(Öğrencinin isim ve sınıfını hazır bulundurunuz.) Eğer çocuğunuz iki günden fazla
hastaysa lütfen bir doktora başvurunuz ve alacağınız belgeyi okul müdüriyetine
iletiniz. Okulumuza 02251/6505655 telefon numarasından ulaşabilirsiniz.

Okulumuzda veli temsicileri bulunmaktadır. Bu temsilciler okulumuz velilerinden
seçilmektedir. Bu temsilciler ortak çalışma için önemli bir göreve sahiptirler. Veli temsilcileri,
okulumuzda daha iyi bir eğitim için velilerin ortak görüş ve isteklerini okul müdürlüğümüze
iletirler. Bu temsilcilerle iletişime geçmek isterseniz, lütfen konuyu iletişim bilgilerinizle
birlikte okul müdürlüğüne elektronik posta (E-Mail olarak yazınız. Elektronik postanız en
kısa zamanda öğrenci veli temsilcilerine iletilecektir.
Okul Aile Birliğimiz 25.9.2014 tarihinden itibaren faaliyetlerine başlamıştır. Birliğimizin
yöneticileri ailelerin verebileceği her türlü destekten memnunluk duyacaklardır. Eğer Okul
Aile Birliği yöneticilerine ulaşmak isterseniz, lütfen okul müdürlüğümüzün elektronik posta
adresine iletişim bilgilerinizle birlikte isteğinizi yazınız. Okul müdüriyetimiz bunu Birlik
Başkanı Klingenberg Hanım’a iletecektir.
Okulumuzda öğrencilerimiz tüm okul diplomalarını elde etme imkanına sahiplerdir.
Öğrenciler 10. sınıfın sonuna kadar sınıf arkadaşlarıyla beraber kalır ve zamanla değişik branş
derslerine farklı sınıflarda katılırlar. Siz velilerimiz bu bireysel dersler ve seçenekler
hakkında daha öncesinde öğretmenlerimiz tarafından bilgilendirileceksiniz.
Okulumuz için en önemlisi, bütün öğrencilerini kendi kişilik gelişimleri dahilinde hoşgörülü
ve bir arada yaşamanın sorumluluğuyla teşvik etmektir. Bunu aile ve okul birlikteliğiyle son
derece iyi şekilde başarabileceğimize hiç kuşku yoktur.
Saygılar...
Thomas Müller
Okul Müdürü
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