Ortaokuldan 2019 Yılında Ayrılan Öğrenciler Için Hazırlanan

Anket Formu
M-Zweig (Ortadal) denen ortaokulu bitirme sınavını başarıyla veren öğrenciler
için değildir.

Okul eğitim müdürlük bölgesi :

Ortaokul:

Öğrencinin soyadı, adı/adları:
Sınıfı:

Doğum tarihi:

Adresi:
1 ile 9 sayılı noktalarda sadece doğru olanı çarpı ile işaretleyin (her keresinde sadece 1 kez“evet“ mümkündür)
1.

Benim meslek eğitim yerim ve imzalanmış bir meslek eğitimi sözleşmem vardır.
Evet

Hayır

Evet

Hayır

Evet

Hayır

Evet

Hayır

Evet

Hayır

Evet

Hayır

Ben İş Ajansının mesleğe hazırlayan bir eğitim kursunu bitiriyorum
ve yazılı bir onayım vardır. -Bildungsmassnahme (BvB)-

Evet

Hayır

Ben şimdikinde veya başka bir ortaokulda (sınıfı tekrarladığımdan ya da M10’a aktarım
için) kalıyorum.

Evet

Hayır

1‘ den 8’e kadar olan noktalar beni ilgilendirmiyor, yani ben halen meslek eğitim yeri olmayan
genç konumundayım.
Evet

Hayır

Evetse, eğitimini alacağınız meslek:
Meslek eğitimi veren işletme:

2.

Meslek eğitim lisesine gidiyorum( tam zamanlı ders, örn. BerufsfachSchule=meslek uzmanlık okulu, Wirtschaftsschule=ticaret ve ekonomi ortaokulu);
Okulun yazılı onayı vardır.
Evetse okulun adı:

3.

Ben Meslek eğitiminin birinci yılını -Berufsgrundschuljahr (BGJ/s)- bir meslek okulunda
bitiriyorum ve okulun yazılı onayı vardır.
Evetse okulun adı:

4.

Ben mesleğe hazırlık yılını -Berufsvorbereitungsjahr (BVJ)- ya da
meslekle bütünleşme yılını - Berufsintegrationsjahr (BIJ)bir meslek okulunda bitiriyorum ve okulun yazılı onayı vardır.
Evetse okulun adı:

5.

Ben bir meslek okulunda bir meslek bütünleşme ön sınıfına gidiyorum.
-Berufsintegrationsvorklasse (BIK/V) Evetse okulun adı:

6.

Ben bir meslek okulunda bir meslek bütünleşme sınıfına gidiyorum.
-Berufsintegrationsklasse (BIK) Evetse okulun adı:

7.

8.

9.

Eğer soru 9 “Evet“ ile işaretlendiyse (yalnızca) o vakit 10 ve 11 sayılı soruları yanıtlayın.
10.

Ben çevredeki meslek okullarından birinde meslek ağırlığı aşağıda belirtilen bir sınıfa gitmek istiyorum :
Teknik dal (el sanaatı ve sanayi)
Ekonomik dal (Ticaret ve Hizmet sektörü)
Sosyal dal (Ev yönetimi, Gıda ve Sağlık)

11.

Ortaokulu herhalde aşağıdaki gibi bitireceğim …
Ortaokul
Ortaokulu başarılı
diplomasız
diplomayla bitireceğim
Almanca dersinde almayı beklediğim not:

Yaprağı lütfen çeviriniz!

Ortaokulu nitelikli
diplomayla bitireceğim

* Aşağıda sen ve senin velin/velilerin için bir açıklama formu eklidir.
* Lütfen açıklama formuna yukarıdaki verilerini kaydet.
* Lütfen işbu anket kâğıdını vaktinde sınıf öğretmenine ver.
1’den 9’a kadar olan sorulara verilen yanıtlar okula gitme ödevinin daha iyi denetlenmesine yardım eder. Bu nedenle
yanıtların verilmesi zorunludur (Bavyera Eğitim ve Tedrisat Kanununun 85 sayılı maddesi, BayEUG).
10 ve 11 sayılı soruların yanıtlanması gönüllüdür. Ancak öğrenci bir meslek eğitim yeri bulamazsa, sorulara verilen yanıtlar
kendisine daha uygun bir seçeneğin sunulmasını kolaylaştırabilir. Anket formunda yazılı veriler yetkili okul denetim
makamı tarafından yetkili meslek okuluna iletilir. Bundan öte üçüncü kişilere iletim yapılmaz.
Ben/biz 10 ve 11 sayılı soruları yanıtladık ve verilerin yetkili okul denetim makamı ile yetkili meslek okuluna
iletilmesini onaylıyorum/onaylıyoruz. Açıklama formunu aldım/aldık.

Yer, tarih

İmza veli

İmza

öğrenci

Eğer siz 10 ve 11 sayılı soruları yanıtlamayıp verilerin iletilmesini onaylamadıysanız bile öğrenci yine de okul yılı
başlangıcında yetkili meslek okuluna başvurmakla yükümlüdür.

