Çocuk gündüz bakımevi ve ilkokul arasında işbirliği
Başlanacak ilkokula iletilmek ve ebeveynlere kopyası verilmek üzere ebeveynlerle1 yapılan
danışmanlık görüşmesi dokümantasyonu
Bu danışmanlık görüşmesinin temelinde, kültür bakanlığının çocuk gündüz bakımevleri ve ilkokullar
arasındaki işbirliğine ilişkin idari yönetmeliğinin geçerli en son sürümü yer alır.

Çocuğun adı:
Doğum tarihi:
Görüşme tarihi:
Katılımcılar
Ad

Görev ve kurum

İmza

Vesile
☐ ebeveynlerin isteği

☐ eğitim uzmanları ve işbirliğine katılan öğretmenlerin kararı

1

Başlanacak ilkokul, çocuğun birinci sınıfa kabul edildiği devlet okulu veya özel okuldur. İşbirliğine katılan ilkokul, başlanacak ilkokul
olmasa dahi bu okul danışmanlık görüşmesi dokümantasyonunu alır.

Görüşme konuları
Çocuğun ebeveynlerce tanıtılması:

Gelişim durumu ve gelişim safhalarının eğitim uzmanlarınca değerlendirilmesi:

Çocuğun işbirliğine katılan öğretmenlerce okula hazır olma bakımından gözlemlenmesi (doldurulmuş
yansıma formu göz önüne alınarak onayın sunulmasıyla):

Sağlık Dairesi bulgusu:

Diğer tanı veya değerlendirmeler:

Çocuğun ilkokula başlayana kadar teşvik edilmeye veya desteklenmeye devam edilmesine
ilişkin anlaşma(lar)
Hangi tedbirler öngörülüyor?

Kim teşvik veya destek
sunuyor?

Tedbirler ne zaman
hayata geçirilmeli?

Veri koruma rızası
Çocuğun adı ve soyadı:
Çocuk gündüz bakımevi:
İşbirliğini yürüten ilkokul:
Başlanacak muhtemel ilkokul:
Çocuğun adı ve soyadı:

İşbu yazıyla,
☐ bu danışmanlık görüşmesi dokümantasyonunun başlanacak ilkokula iletilmesine onay
veriyorum.
☐ çocuk gündüz bakımevi veya işbirliğine katılan ilkokul aracılığıyla danışmanlık veya destek
sunan başka bir kurum ile irtibata geçilmesine ve bu danışmanlık görüşmesi
dokümantasyonunun buraya iletilmesine onay veriyorum (kurumun
adı:_______________)

Yer

Tarih

Velinin imzası

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.
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.

