Çocuk gündüz bakımevi ve ilkokul arasında işbirliği
hakkında ebeveyn bilgilendirmesi
Çocuk gündüz bakımevi ve anaokullarından ilkokula geçiş sürecinin başarıyla
gerçekleşmesi1 için ebeveynler, çocuk gündüz bakımevi eğitim uzmanları ve ilkokul
öğretmenleri arasında işbirliği yapılması oldukça önemlidir.
Bu işbirliğinin temelinde, kültür bakanlığının çocuk gündüz bakımevleri ve ilkokullar
arasındaki işbirliğine ilişkin idari yönetmeliğinin geçerli en son sürümü yer alır.
Bu işbirliğine katılmanız ve bununla ilgili verilerin işlenmesi için rızanız
gerekmektedir.
Çocuğunuzun gündüz bakımevi ile ilkokul arasındaki işbirliği, anaokulunun son yılındaki
çocukların ilkokula geçiş süreçlerini destekleyen teklifler ve aktiviteler içerir. Bu
kapsamda, ileride okula başlayacak olan çocukların ebeveynleri olarak bir bilgilendirme
etkinliğine davet edilirsiniz. Çocuğunuz ilkokul öğretmenlerinin çocuk gündüz
bakımevindeki faaliyetlerine katılabilir ve gerçekleştirilecek ziyaretlerle ilkokulu tanıyabilir.
Bu etkinliklerin tarihleri hakkında vakitlice bilgilendirilirsiniz. Çocuğunuzun gündüz
bakımevi ve yetkili ilkokul, işbirliğine dair müşterek bir yaklaşım geliştirmiştir.
İlkokul ve çocuk gündüz bakımevi, ilkokula geçişin çocuklar açısından uygun bir şekilde
gerçekleşmesi için güven içinde birlikte çalışırlar. İşbirliği çerçevesinde, ileride okula
başlayacak olan çocukların grupları ve münferit çocuklar hakkında bilgi edinirsiniz. Bunun
neticesinde münferit vakalarda örneğin ilkokula başlayana kadar çocuğunuza belirli bir
gelişim alanında hedefe yönelik sunulacak yardımlara veya ilave desteklerin şekline dair
pedagojik önlemler alırsınız.
Bir danışmanlık görüşmesinde, alınan kararlar hakkında bilgilendirilir ve çocuğunuzun
hem gündüz bakımevi hem de sizin tarafınızdan desteklenebilmesi için sürece dahil
edilirsiniz. Zira çocuğunuzun eğitim sürecine iştirak etmeniz özel önem sahiptir.

Aile, çocuk gündüz bakımevi ve ilkokul arasında kurulacak işbirliği, her bir çocuğun
yaşamlarındaki yeni bir kesit olan ilkokula mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmasına
katkıda bulunur.

Çocuk gündüz bakımevi ve ilkokul arasında işbirliğine katılım rızası
Çocuğun adı ve soyadı:

_______________________________________________

Çocuk gündüz bakımevi:

_______________________________________________

1

Çocuk gündüz bakımevleri anaokulları, karma yaş gruplarından gündüz bakım tesisleri ve uyum amaçlı
gruplardan oluşan kurumlardır.

İşbirliğini yürüten ilkokul:___________________________________________ Başlanacak ilkokul
muhtemelen: ________________________________ olacak.

İşbu yazıyla,

çocuğumun çocuk gündüz bakımevi ve ilkokul arasındaki işbirliğine katılmasını kabul ediyorum.

____________________
Yer

___________________

_____________________________

Tarih

Velinin imzası

_________________________________________________________________________________

Veri koruma rızası
Çocuğunuzun geçiş sürecinde ilkokulun öğretmenleri çocuğunuzun gündüz bakımevini ziyaret ederler.
Bu kapsamda, ilkokula iyi bir başlangıç ve okuldaki öğrenme için özellikle önemli olduğu düşünülen
gelişim alanları bakımından çocuğunuzun gelişim düzeyini değerlendirirler. İlkokul öğretmenleri
tarafından, gelişim düzeyinin değerlendirilmesine dair ekteki yansıma formu aracılığıyla veriler toplanır.
İşbu yazıyla,
aşağıdaki verilerin çocuk gündüz bakımevi tarafından işbirliğini yürüten
ilkokula iletilmesini: çocuğumun adı, adresi ve doğum tarihi,
öğretmenler tarafından gelişim düzeyinin değerlendirilmesine dair ekteki yansıma formu
aracılığıyla veri toplanmasını,
eğitim uzmanlarının doldurulan gelişim düzeyinin değerlendirilmesine dair yansıma formuna
tam erişime sahip olmasını ve eğitim uzmanları ile bu işbirliği kapsamında çalışan
öğretmenlerin doldurulan form ve eğitim uzmanlarının çocuğun gelişim düzeyi ve gelişim
safhalarına yönelik gözlemleri temelinde okula hazır olma durumu üzerine fikir alışverişinde
bulunmasını,

doldurulan gelişim düzeyinin değerlendirilmesine dair yansıma formunun okul kaydı
kapsamında başlanacak ilkokula iletilmesini, kabul ediyorum.
Çocuk gündüz bakımevine ve/veya işbirliğini yürüten ilkokula verdiğiniz bu rızayı dilediğiniz zaman iptal
edebilirsiniz. Ancak bu iptal işlemi, o ana kadar gerçekleşen veri işlemelerini geçmişe dönük bir şekilde
geçersiz kılmaz. Yukarıda beyan edilen rızanın kısmen de iptal edilmesi mümkündür. İptal durumunda
söz konusu veriler artık yukarıda belirtilen amaçlar için kullanılmaz ve ivedilikle silinir. Rıza iptal
edilmediği sürece çocuğunuz okula başlayana kadar geçerli olur, daha sonra ise veriler silinir.
Bu rızanın sunulması isteğe bağlıdır. Rıza verilmemesi halinde bu formun teslim edilmesine
gerek yoktur.

Talep etmeniz halinde, işbirliğinin amacı ve içeriği ile işlenecek kişisel verilerin niteliği ve
kapsamı hakkındaki sorularınızı yöneltme imkanına sahip olabilirsiniz.
Kişisel veriler, rıza göstermeniz halinde işlenecektir.
Veri işleme sorumlusu:
Çocuk gündüz bakımevi için

İlkokul için

_____________________________

____________________________

Veri koruma yetkilisi:
Çocuk gündüz bakımevi için

İlkokul için

_____________________________

____________________________

Veriler belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenir.
Çocuk gündüz bakımevi ve ilkokuldan çocuğunuzun kişisel verileri hakkında bilgi alma hakkına
sahipsinizdir. Ayrıca düzeltme, silme veya sınırlama hakkına, işlemeye itiraz etme hakkına ve veri
taşınabilirliği hakkına sahipsinizdir. Ek olarak, Veri Koruma Denetim Dairesi'nde Baden-Württemberg
Veri Koruma ve Bilgi Edinme Hürriyeti Eyalet Yetkilisine şikayette bulunabilirsiniz.
____________________
Yer

___________________
Tarih

_____________________________
Velinin imzası

