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Okul yükümlülüğüne dair bilgiler
1. Okul yükümlülüğü ne demektir?
Okul yükümlülüğü çocukların okula gitmekle yükümlü olması demektir.
30 Eylül tarihi itibariyle 6 yaşını doldurmuş olan bir çocuk okula gitmekle yükümlüdür. Okul yükümlülüğü temelde on
yıldır. Çocuklar önce ilkokula (1–4 sınıf) ve sonra bunun devamı olan bir okula (5–10 sınıf) giderler.
Meslek eğitimi (çıraklık) sözleşmesi olmayan gençler için okul yükümlülüğü 18 yaşını doldurdukları yılın öğrenim yılı bitimine kadar devam eder.
Meslek eğitimi alan gençler için okul yükümlülüğü 21 yaşından önce başlamış bulunduğu meslek eğitiminin süresi kadardır.
Öğrenciler derslere ve aynı şekilde diğer zorunlu okul etkinliklerine düzenli olarak katılmakla yükümlüdür (örn. okul festivalleri, sınıf gezileri, beden eğitimi dersi, yüzme, vb.). Öğrenciler bunun dışında işbirliği, ders öncesi ve sonrası hazırlıklar ve
ev ödevlerinin yapılması ile de yükümlüdür.
Çocuğunuzun okula gitmesi ebeveyn olarak sizin sorumluluğunuzdadır.
Hastalık durumunda (çocuğunuz 18 yaşından küçükse), gecikmeksizin (en geç ikinci okul gününde) okulu yazılı veya sözlü
olarak durumdan haberdar etmelisiniz.
Reşit olan (18 yaşını doldurmuş) öğrenciler okulu kendileri bilgilendirebilirler.
Daha sonra çocuğunuzun neden okula gidemediğini okula yazılı olarak bildirmeniz gereklidir. Öğrencinin hasta olması
durumunda “Hastalık” açıklaması yeterlidir. Hastalığın ne olduğunu belirtmeniz gerekmez.
Çocuğun okula sağlık nedeni ile gelmediği yönünde bir kuşku mevcutsa, okul ebeveynden ya da öğrenci reşitse, kendisinden
bir doktor raporu ibraz etmesini isteyebilir.
Örneğin öğrencinin mazeret göstermeden sık sık okula gelmemesi bir kuşku gerekçesi olabilir.
Tatil sürelerine uyulmalıdır, yani tatiller isteğe bağlı olarak kısaltılıp uzatılamaz. İlke olarak tatillerden önce ve sonra izin
yasağı vardır. Yalnızca eğer önemli bir neden varsa, buna istisna tanınabilir.
Okul tatilinin uzatılması veya tatil gezisinin gidiş-dönüş ücretinin daha uygun olması önemli neden değildir.

2. Okul yükümlülüğünün ihlali durumunda ne olur?
Çocuğunuz hastalık ve önemli başka bir neden dışında okula gitmezse, okul ebeveyn olarak sizden (veya reşitse, öğrencinin
kendisinden) yazılı olarak okula gidilmeyen günlere ilişkin gerekçeli bir mazeret bildirimi talep eder.
Sonrasında öğretmenler pedagojik olarak (örn. danışma yoluyla) öğrencilerle ilgilenirler.
Ebeveyn olarak sizden çocuğunuzun düzenli olarak derslere ve diğer etkinliklere katılmasını sağlamanız istenir. Reşit olan
öğrencilere okula gitmekle yükümlü oldukları belirtilir. Buna ek olarak, öğrencilerin okula resmi merciler veya polis tarafından zorla götürülebileceği ve kamu düzenini ihlal davası açılabileceği de belirtilir.

Kamu düzenini ihlal davası açıldığında, ebeveyne veya öğrenciye resmi bir duruşma kapsamında 14 gün içerisinde ifade
verme fırsatı tanınır. Para cezasını gerektiren koşullar mevcutsa, 1000 Euro’ya varan miktarlarda para cezası verilebilir.
Ödenmeyen bir para cezası, yetişkinlerden öncelikle icra yoluyla tahsil edilir. Bu başka masraflar doğurur (gecikme ücreti,
icra memuru ücreti). Cezanın icra yoluyla tahsil edilememesi durumunda mahkeme tutuklama isteyebilir. Gençlerden ve
reşit olmayanlardan para cezası yerine çalışmaları istenebilir. Bunlara mahkeme karar verir. Çalışma yükümlülüğünün yerine
getirilmemesi durumunda gencin islah evine gönderilmesi istenebilir.
Emin değilseniz ya da sorularınız varsa, okulla görüşünüz.
Okul yükümlülüğüne ilişkin daha fazla bilgiyi Münster Bölge Hükümetinin (Bezirksregierung Münster) İnternet sayfasında
bulabilirsiniz (www.brms.nrw.de/go/schulpflicht).
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