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23.02.2021
Sayın Veli,
Eğitim yılının ikinci yarısının başında 18 Şubat 2021‘ de Kültür Bakanlığı,
bilinen Sınıf Geçme yönetmeliklerinde bir düzenleme yaptığını duyurdu ve
final sınavlarının nasıl yapılacağına dair daha ayrıntılı açıklamalarda bulundu.
Bu özellikle Lautereck- Realschule an der Murr daki öğrenciler için şu anlama gelir;
A)

Bir üst sınıfa ilerleme otomatik DEĞİLDİR.
Bu, çocuğunuzun üst sınıfa geçmesi yine okul yılındaki performansına bağlı
olacağı anlamına gelir. Sınıf geçme kararı yine Realschule nın M seviyesi yada G
seviyesi Sınıf Geçme Yönetmelği uyarınca olur.
Okulun yarıyıl dönem tekrar imkanı vardır.Son karar tarihi:03/15/2021
İlk yarıyılın bilgileri aldıktan sonra sınıf öğretmeninin tavsiyelerini mutlaka
dikkate alınız.Bunu yapmak için sınıf öğretmeni ^ Görüşme İsteği^ işaretleyiniz.
Danışmanlık seansları ,AHAL yönetmeliklerine sıkı sıkıya bağlı olarak yüz yüze
yapılır.

B)

Mevcut gelişmeler nedeniyle, Final Sınavın yapılmasına ilişkin hükümler
aşağıdaki gibi düzenlenmiştir :
- Yazılı sınav süresi uzatıldı : Almanca ve Matematik için 30 Dakika,
İngilizce ve zorunlu seçmeli dersler Teknoloji , AES ve Fransızca için 15 dakika.
-

Mezunlar, yazılı sınav için ileri bir tarih seçme hakkına sahiptir. Ancak okul
yılı içersinde ikinci bir randevu YOKTUR. Bu nedenle seçilen tarihde
hastalık sebebiyle sınava girilemiyorsa, sınavın yazılı kısmına ancak Eylül
ayında girilebilir. Bu durum ortaöğretim okullarıyla, mesleki eğitimle ve diğer
eğitim nitelikleriyle sorunsuz bağlantıyı tehlikeye sokabilir.

-

Proje çalışması; 9 G Sınıf öğrenciler için final sınavının bir
parçasıdır.Planlandığı gibi yapılacaktır. 9 M öğrencileri için bu yıllık WBS
pergormansının bir parçasıdır ve eşdeğer bir performans ölçümüyle
değiştirilrcektir.WBS Branş Öğretmenleri detaylı bilgilendirecektir.

-

İletişim sınavı planlandığı gibi gerçekleşecektir.
Zorunlu seçmeli derslerdeki pratik sınavlar da planlandığı gibi yapılacaktır.
Son sınıf Branş Öğretmenleri ve Sınıf Öğretmenleri aklınıza takılan diğer
soruları yanıtlamaktan mutluluk duyar.

22 Şubat 2021 den sonraki haftalarda, Lautereck- Realschule Murr da 5 -9
.Sınıfları moodle arcılığıyla uzaktan Eğitime devam edeck.( 6 Ocak 2021
yönetmeliği yürürlükte kalacakatır.)Normal Ders Planı Çizelgesi Çercevesinde
Ana dersler ile yan dersler arasında videolu dersler arasında geçiş
yapıyoruz.Online işlenmeyen dersler için ev ödevlendirilmesi yapılır.
Moodle – Öğrenme Platformuna ve video derslerine katılım zorunludur!
Öğrencilerin yüzyüze eğtim zorunluluğu alınmış olsada , zorunlu Eğtitm devam
etmektedir !
Yüz yüze Eğitimde tüm sınıflar için Yazılı sınav performans değerlendirmesi
yapılabilinir.Bu amaçla sınıflara tarih ve içerik hakkında zamanında
bilgilendirilir.Hijyen kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalarak , iki küçük grupta
paralel olarak gözetim altında sınıf çalışmanızı yazarsınız. Buraya katılım da
zorunludur.Hastalık durumunda yasal ebeveyn zamanında özürlerini
bildirmelidir.Bu şu anlama gelir: Hastalığın ilk günü sabah 7:30 dan
itibaren telefonla haber verilmesiHastalığın en geç 3. Günü yazılı
özür.Özürler yalnızca yasal ebeveyn tarafından geçerlidir.
2021 Yarıyıl karneleri ve altı aylık bilgilerin raporların hazırlanması 26 Şubat
2021 Cuma gününe ertelenecek. Mezun olanlara posta ile ulaştırılacak.
5-9.Sınıflara, Başbakanın kararı ardından 08.03.2021 tarinden sonra yüz yüze
şahsen verilmesi planlanmakta.
Acil Rehberlik hizmeti çok sınırlı bir ölçüde sunulmaya devam edecektir.
Yanlızca bu kesinlikle gerekliyse, yani çocuğa başka bir şekilde bakılamıyorsa
kullanılmalıdır. Acil Rehberlik hizmeti 5 -7. Sınıf öğrencileri için planlanmıştır.
İlgili bilgileri ve zaman çizelgesini lütfen sınıf öğretmeninden ön yazı / kayıt
formuna bakın.
Bu bağlamda , çoçuğunuza ve ailenizde bir enfeksiyon olması durumunda
Lautereck – Realschule Murr okulu internet ana sayfasında yayınladığımız
proğram doğrultusunda hareket etmenizi rica ediyorum.Ayrıca önemli:
Gelecekte testler sadece belirlenmiş Doktor kliniklerinde değil , aynı zamanda
test merkezlerinde ve belirlenmiş Eczanelerde mümkün olacaktır. Test
seçeneklerine genel bakış listeleri için gerekli bağlantılar ana sayfamızda ya da
Lautereck- Realschule Sekreterlikten bilgi alabilirsiniz. Coronadan şüphelenmesi
durumunda sınıf öğretmeni aracılığı ile bilginin olabildiğince çabuk okul
yönetimine aktarılması özellikle önemlidir! Hasta bir çoçuk hiçbir koşulda Acil
Rehberlik sınıfına katılmamalıdır! Bu enfeksiyonun sorumlu bir şekilde ele
alınmasını, enfeksiyon yollarının izlenmesini ve enfeksiyonun mümkün olduğu
kadar sınırlandırılmasının garanti tek yoludur.
İlgili sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyarız.
Sulzbach Murr dan en içten dileklerimle…
gez.Gross
Realschule Okul Mdr.

gez. Engel
Realschule Mdr.Yrd.

