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DİYANET İŞLERİ TÜRK İSLAM BİRLİĞİ
Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion e.V.

ÖĞRENCİ KAYIT FORMU

Fotograf

Schüleranmeldeformular

Soyadı / Nachname:

Adı / Vorname:

Doğum Yeri / Geburtsort:

Doğum Tarihi / Geburtsdatum:

Cinsiyeti/Geschlecht:
Cep Telefonu / Handynummer:

E-Mail:

Engel (özür) durumu var mı?
Sind körperliche Behinderungen vorhanden?
Herhangi bir rahatsızlığı var mı?:
Bekannte Krankheiten:
Okuduğu okul:
Zurzeit besuchte Schule:

Sınıfı:
Klasse:

En son karnesinin not ortalaması:
Notendurchschnitt des letzten Zeugnisses:

En sevdiği dersi:
Lieblingsfach:

Velisinin adı:
Name des Erziehungsberechtigten:

Mesleği:
Beruf:

Ev Telefonu:
Festnetz:

Cep Telefonu:
Handy Nummer:

E-Mail:
Ev Adresi:
Anschrift:
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………………………………
CAMİ/KURS YÖNETİCİLİĞİNE
Yukarıdaki bilgiler tarafımdan doldurulmuş olup, velisi olduğum öğrencinin kuruluşunuzun belirlediği
kurallar çerçevesinde Kur’an-ı Kerim ve Temel Dini Bilgiler Kursuna kaydının yapılmasını arz ederim.
Ayrıca öğrencimin kurs kurallarına uyacağını ve görevlilerin uyarılarına uymaması sonucu açtığı zarar ve
hasarları karşılayacağımı, veli olarak üzerime düşen sorumluklarımı yerine getireceğimi beyan ederim.
Bir dönemlik eğitim katkı payı olan 60.-Euro tarafımdan dernek yetkilisine ödenmiştir/derneğin hesabına
havale edilmiştir. Makbuzu ektedir.

Yer/Tarih :………………………………., ...../...../20.....
Ort/Datum :
Velinin Adı ve Soyadı: ……………………………………………
Erziehungsberechtigter
Vor – und Nachname:

İmzası / Unterschrift: ……………………………………………...
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EK-3
KURS - VELİ SÖZLEŞMESİ
ÖĞRENCİNİN SORUMLULUKLARI
Kurslarımızda eğitim gören öğrencilerin; dini, millî, ahlaki ve insani değerleri benimseyen; ailesini,
vatanını ve milletini seven, insan hak ve hukukuna saygılı; sorumluluk duygusuna sahip bireyler olarak
yetişmesi hedeflenmektedir.
Bu doğrultuda öğrencilerin sorumlulukları şunlardır;
1. Cami ve kurs kurallarına uymak,
2. Kursa ve derslere düzenli olarak devam etmek, derslere zamanında gelmek,
3. Kursunu ve kurs eşyasını kendi öz malı gibi korumak, zarar verdiklerini tazmin etmek,
4. Doğru sözlü, dürüst, erdemli ve çalışkan olmak; din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmamak,
5. Kurs esnasında siyasi ve ideolojik amblem, afiş, rozet, yayın ve benzerlerini taşımamak ve
bulundurmamak, bilişim ve iletişim araçlarını böyle amaçlar için kullanmamak,
6. Yöneticilere, öğreticilere, görevlilere, arkadaşlarına ve çevresindeki diğer kişilere karşı saygılı
ve kibar davranmak;
7. Sağlığa zararlı ve bağımlılık yapan maddeler ile her çeşit kumar oyunlarından ve bu tür
oyunların oynandığı ortamlardan uzak durmak,
8. Cami ve kursta yararlandıkları alanları tertipli, düzenli ve temiz kullanmak,
9. Cami ve kursta düzenlenen etkinliklere imkânlar ölçüsünde katılmak.

VELİNİN SORUMLULUKLARI
1. Öğrencinin kursa, zamanında, öğrenmeye hazır, kılık–kıyafet kurallarına uygun, kahvaltısını
yapmış bir şekilde gelmesini sağlamak,
2. Kursun duyurularını takip etmek,
3. Kurs yönetimi ile iletişim halinde olmak ve veli toplantılarına katılmak,
4. Kurs tarafından düzenlenen sosyal etkinliklere destek vermek ve katılmak,
5. İhtiyaç duyduğunda öğrencinin ödevlerine katkı sağlamak, gerekli yardımda bulunmak ve
destek vermek,
6. Öğrencinin derslerine, okumaya ve araştırmaya daha fazla zaman ayırması için televizyon, cep
telefonu ve oyun oynama saatlerini düzenlemek,
7. Öğrencinin kursta yaptıkları ve öğrendikleri hakkında öğrenci ile günün değerlendirmesini
yapmak,
8. Öğrencinin uyku ve dinlenme saatlerine dikkat etmek,
9. Kursun düzenleyeceği aile eğitim seminerlerine katılmak,
10. Öğrencinin, kurs kurallarına uyması için gerekli önlemleri almak,
11. Öğrencinin ruhsal ve fiziksel durumundaki değişmeler hakkında kursa zamanında bilgi vermek.
SINIF İÇİ KURALLAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Derslere zamanında gelmek ve zamanında girmek,
Ders başlamadan, hazırlıklarını tamamlamış olarak hocasını beklemek,
Ders bitiminde hocasının izni ile teneffüse çıkmak,
Derse girerken ders kitap ve materyallerini yanında bulundurmak,
Ders işlenirken dersini takip etmek ve derse katılım sağlamak,
Derste söz alarak konuşmak,

7. Sınıfta ders dışında herhangi bir şey ile ilgilenmemek,
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8. Hocasından izin almadan sınıftan dışarı çıkmamak,
9. Sınıfını temiz ve düzenli tutmak,
10. Derste düzgün ve derli toplu oturmak ve izinsiz ayakta dolaşmamak,
11. Sınıfın huzurunu bozacak, dersin işlenmesine mani olacak hal ve hareketlerde bulunmamak,
12. Diğer öğrencileri rahatsız etmemek ve onlarla uyum içinde olmak,
13. Hocalarına karşı saygılı olmak,
14. Sınıf öğreticileri bu kuralların dışında kendi sınıfları için öğrencileri ile birlikte başka kurallar da
oluşturabileceklerdir.
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