Günlük Çocuk Tesisi Yönetmeliği
Günlük çocuk bakım tesisimiz aşağıdaki kurallara, halen geçerli
olan yasal hükümlere ve yönergelere ve en yeni şekilleriyle, kilise
kurumları tarafından düzenlenmiş yönergelere göre çalışmaktadır.
Kayıt sözleşmesini imzalamakla bu yönetmeliği kabul etmiş
oluyorsunuz.
Günlük çocuk bakım tesisleri, sosyal kanun sekizinci kitaba (Çocuklar ve
Gençlik Yardımları (SGBVIII)) göre kindergarten, anaokulları ve benzeri
tesislerden oluşmaktadır. Baden-Württemberg eyaletinin 15 Mayıs 2013
tarihli günlük çocuk bakımı ve himayesi yasasına göre şu tesis veya
grup şekilleri bulunmaktadır:
1.

2.

Anaokulları (Kindergarten)
(3. yaşını doldurmuş olan çocuklardan, ilkokul çağına
gelmiş çocuklara kadar)
Çeşitli yaşta çocuklardan oluşan gruplar için günlük
tesisler
(örn. 2 yaşından, ilkokul çağına gelmiş olan çocuklara
kadar veya 12 yaşına kadar)
Küçük çocuklar için tesisler
(kreşler)

Kindergarten, karışık yaşlı gruplar ve entegratif gruplar için yapılandırılmış
tesisler özellikle şu şekillerde faaliyet göstermektedirler:
Yarım gün grupları – (sabahları ve öğleden sonraları açık)
Düzenli gruplar – (sabahları ve öğleden sonraları açık)
Uzatılmış mesai grupları – (günde kesintisiz en az 6 saat mesai)
Tam gün grupları (GT) – (aralıksız bütün gün).

1.
1.1

Kayıt
Tesisimize bir yaşından itibaren üç yaşını doldurana kadar çocuklar
(kreşler) ve üç yaşını dolduranlarla ilkokul çağına gelenlere kadar
çocuklar alınır ya da gerekli teknik personel ve yer olduğu sürece karma
yaşlı gruplarla ilgilenen tesislere daha küçük veya büyük yaşta çocuklar
kabul edilir.
Küçük çocuk gruplarındaki çocuklarda (kreşler) veliler ve tesis
idarecileri arasında bakımın devamını öngören bir anlaşma yapılmazsa
ziyaret ve bakım ilişkisi çocuğun üç yaşını doldurmasıyla sona erer. Üç
yaşını doldurduktan sonra çocuğun ara vermeden bir grupta tesisi
ziyarete devam etmesi, ilişkinin kesilmemesine yeterli olacaktır. Bakım
ilişkisine devam edileceğinin kayıt sözleşmesine vakit geçirmeden
kaydedilmesi gerekir).
İlkokula başlayacak çocuklarda ziyaret ve himaye ilişkisi, tesisin okula
başlama tarihinden önceki yaz tatilinin son gününde sona erdirilir.
Ziyaret ve himaye ilişkisinin, okula başlama tarihinden önceki günden bir
önceki iş gününe kadar uzatılması mümkündür.
İlkokula gecikmeli başlaması öngörülen çocukların, ilkokul teşvik sınıfına
gitmesi gerekir. Okula başlaması ertelenen çocukların tesisi ziyaretine
devam edilmek istenirse, veliler ve tesis idarecileri arasında yeni bir
anlaşma yapılması gerekmektedir.
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1.2

Bedensel, akıl veya ruhsal özürlü çocuklar, tesisin faaliyet ve donatım
kapsamı çerçevesinde, özel ihtiyaçlarına uygun şekilde hizmet
verilebilecekse tesisi ziyaret edebilirler.

1.3

Yönetim, tesise çocukların kabulu ile ilgili temel şartları eğitici personelle
birlikte ve veliler kurulunu dinledikten sonra belirler.

1.4

Kabul kaydı yapılmadan önce her çocuğun doktor tarafından muayene
edilmesi zorunludur. Sakınma amaçlı ihtiyat muayeneleri de doktor
muayenesi addedilir.

1.5

Doktor muayene raporunun ibrazı ve kayıt sözleşmesiyle kayıt formunun
imzalanmasından sonra kayıt işlemi yapılır.

1.6

Çocuğun aniden hastalanması durumunda veya daha başka acil
durumlarda haberdar edilebilmeleri için veliler, velâyet haklarında bir
değişme olursa veya adres, özel telefon, iş telefonu numaraları değişirse
tesis yöneticisine bunu hemen bildirmekle yükümlüdür.

2.

Ziyaret – Açılış saatleri – Kapanış saatleri – Tatiller

2.1

Çocuğun ve grubun menfaati için tesisi ziyaretin devamlı ve düzenli
olması gerekmektedir.

2.2

Eğer çocuk üç günden daha uzun bir süre tesise gelemeyecekse, grup
veya tesis yöneticisine haber verilmelidir. Tam gün gruplarında bu
yöndeki bildirimlerin hemen ilk gün yapılması şarttır.

2.3

Yasal tatil günleri, tesis tatilleri ve diğer kapanış süreleri (bkz. 2.7)
dışında tesis kural olarak Pazartesi gününden Cuma gününe kadar
açıktır. Veliler kurulunu da dinledikten sonra, mesai saatlerinde
yapılacak değişiklikler üzerine karar verme yetkisi yönetime aittir.

2.4

Tesisi ziyaret vakti, kayıt sözleşmesinde belirlenen çocuk bakım
sürelerine göre düzenlenir. Tesis personeli, belirlenen bakım süreleri
dışındaki saatlerde çocuk bakımı taahhüt edemez.

2.5

Tesiste bir kindergarten yılı, yaz tatili sonunda başlayıp yaz tatili
sonunda sona ermektedir.

2.6

Tesisin tatil süresi, veliler kurulunu da dinledikten sonra, tesisin hâmili
olan birliğin ve kilisenin denetleme kurulunun tavsiyelerini de dikkate
alıp, gerekiyorsa yerel yönetime de danıştıktan sonra tesis yönetimi
tarafından belirlenir.

2.7

Şu nedenlerden dolayı da tesisin kapalı kalması mümkündür: Hastalık,
resmî daire talimatı, öğrenim mecburiyeti, teknik personel eksikliği, tesis
işletmesiyle ilgili sorunlar. Böyle durumlardan veliler vakit geçirmeden
haberdar edilecektir.

3.
3.1
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Veli aidatı
Çocuğun tesisi ziyareti için veli aidatı ve gerekli olduğunda buna ek
olarak yemek ücreti ödenmesi gerekir. Aidatlar peşin olarak her bir ayın

5. gününe kadar ödenecektir. Tesis hâmilinin veli aidatında/yemek
ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
3.2

Veli aidatı tesisin toplam işletme masraflarına katkı olarak
addedilmektedir, bu nedenle tatillerde, tesisin geçici olarak kapatıldığı
sürelerde (bkz. 2.7) ve çocuğun tesise gelmediği süreler için, ziyaret
ilişkisinin feshi geçerlik kazanana kadar veli aidatı ödenmesi gereklidir.
Kindergarten yılı sonunda tesisi terkedecek çocuklar için, özellikle de
okul yaşına gelen veya başka bir tesise gitmek isteyen çocuklar için veli
aidatı, yaz tatilinin başladığı ayın sonuna kadar ödenir. Eğer okula
başlayacak çocuk için bakım ilişkisinin uzatılması kararlaştırılmışsa veli
aidatı, okula başlama gününden bir önceki iş gününü içeren ayın sonuna
kadar ödenir.

3.3

Devlet ve kamu desteğine rağmen (veli aidatını çocuklar ve gençlik
yardımları yasası / federal sosyal yardım yasası temelinde gençlik
dairesi / sosyal yardım dairesi / belediye üstlendiğinde) veliler ödemekle
yükümlü oldukları veli aidatını ödemekte güçlük çekiyorsa tesisin hâmili,
gerekçeleri mâkul görülen hallerde velilerin ödeyeceği aidatın miktarını
düşürebilir.

4.

Denetim

4.1

Sözleşmede belirlenmiş ziyaret ve himaye saatlerinde pedagojik
personel, kendilerine emanet edilen çocuklar için mesuliyet taşır.

4.2

Tesise geliş ve tesisten geri dönüş sırasında çocuklar için velileri
sorumludur.
Çocukları eve döneceği zaman veliler, çocuklarının usulüne uygun
şekilde tesisten alınmasını sağlamakla yükümlüdür. Veliler çocuklarının
eve yalnız başına dönüp dönmeyeceği hususundaki kararlarını tesisin
hâmiline yazılı beyanlarıyla belirtirler. Eğer çocuğu tesisten çocuğun
velisi veya veli tarafından gönderilen bir kimse almayacaksa, bunun özel
olarak bildirilmesi şarttır. Çocuğun velileri birbirinden ayrı yaşıyorsa ve
velilerinden birinin muvafakatı veya bir mahkeme kararı dolayısıyla
çocuk genelde diğer velisinin yanında yaşıyorsa karar verme hakkı,
çocukla birlikte yaşayan veliye aittir.

4.3

Velinin çocuğu kontrol ve himaye görevi kural olarak çocuğu tesisin
içinde eğitici personele teslim etmesiyle sona erer ve çocuğun bizzat
kendisi veya bu işle görevlendirdiği bir kimse tarafından geri teslim
alınmasıyla yeniden başlar. Çocuğunun yalnız başına eve dönmesine
veya özel bir durumda yalnız başına tesis dışındaki bir gösteriye
gitmesine yazılı olarak izin verdiği hallerde velinin kontrol ve himaye
görevi kural olarak çocuğun tesisten dışarı çıktığı anda başlar.
Çocuğun velileri birbirinden ayrı yaşıyorsa ve velilerinden birinin
muvafakatı veya bir mahkeme kararı dolayısıyla çocuk genelde diğer
velisinin yanında yaşıyorsa karar verme hakkı, çocukla birlikte yaşayan
veliye aittir.

4.4

Birlikte tertiplenen gösteri ve eğlencelerde (örn. eğlence partileri, gezi)
kontrol ve himaye görevi, eğer veliyle önceden daha başka şekilde
kararlaştırılmamışsa veliye aittir.
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4.5

Okula giden çocuklarda kontrol ve himaye görevi, ziyaret ve himaye
saatleri sırasında tesiste bulundukları süreyi kapsar. Tesise geliş ve
tesisten eve dönüş için veliler mesuldur, aynı şekilde velilerinin rızasıyla
tesis dışında vuku bulan eğlence veya gösterilere giden çocukların bu
eğlence ve gösterilere iştirakinden veliler sorumludur.

5.

Tesis hâmili ve veliler arasındaki işbirliği

5.1 Bir çocuğun velileri arasında anlaşmazlıklar sözkonusu olabilir (ayrılma,
boşanma gibi) ve çocuğun bakım ve himayesi hususu da böyle bir
durumdan etkilenebilir. Bu nedenle, tesis hâmilinin velilerle yaptığı
işbirliğinin pürüzsüz şekilde yürümesi, özellikle de bizlere emanet edilen
çocuğun menfaati için, büyük önem arzetmektedir.
5.2 Bu nedenle veliler, aralarında çocuk bakım ilişkisini etkileyecek bir takım
anlaşmazlıklar sözkonusu olduğunda (örn. ayrılma), vakit geçirmeden
- ve kendi insiyatifleriyle gerekli düzenlemeleri yapacaklardır
(örn. kindergarten konusunda çocukla ilgili meseleler) ve
-

tesisin hâmilini, ziyaret ve himaye ilişkisinin pürüzsüz şekilde
yürümesini sağlayacak kapsamda, aralarındaki anlaşmazlık
ve kararlaştırdıkları düzenlemeler hakkında haberdar
edeceklerdir

5.3 Bir çocuğun velileri arasında anlaşmazlıklar sözkonusu olduğunda tesisin
hâmisi ve eğitici personel, çocuğun menfaatlerini gözetmek ve tamamen
tarafsız davranmakla yükümlüdür.
.
6.
6.1

Sigortalar
Halen geçerli yasal hükümlere göre her yaş grubundaki çocuklar
kazalara karşı sigortalıdır (sosyal kanun SGB VII)
—
—
—

Tesise gidiş ve tesisten dönüş yollarında,
tesiste bulundukları süre zarfında,
tesis arsası dışarısında düzenlenen eğlence ve toplantılarda
(geziler, eğlence partileri ve benzeri toplantılar, Ek 8).

7 yaşına gelmiş çocukları olan velilerin bu çocuk için bir yükümlülük
sigortası (Haftpflichtversicherung) yaptırması tavsiye olunur.
6.2

Tesise geliş ve tesisten dönüş yollarında vuku bulan ve doktor tedavisi
gerektiren kazalarda, hasar tazminat düzenlemelerinin yapılabilmesi için
vakit geçirmeden tesis yöneticisine haber verilmelidir.

6.3

Herhangi bir kasıt veya ihmalkârlık olmadan çocukların şahsî eşya ve
elbiselerlnin zarar görmesinden, kaybolmasından veya yanlışlıkla başka
çocukların eşyasıyla değiştirilmesinden tesisin hâmili veya çalışanları
mesul tutulamaz. Bu şart, çocukların beraberlerinde getirdikleri
oyuncaklar, bisikletler vb. için de geçerlidir.
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7.

Hastalıklarla ilgili düzenlemeler

7.1 Hastalıklar sözkonusu olduğunda uygulanacak düzenlemelerde, özellikle de
resmî mercilere bildirme zorunluluğu, çocuğun tesisi ziyaretinin yasaklanması
veya çocuğun hastalıktan sonra tesise yeniden kabulu konularında Bulaşıcı
Hastalıklardan Korunma Kanunu (IfSG) geçerlidir.
7.2 IfSG kanununda öngörülen bu düzenlemeler hakkında çocuğun anne ve
babasının, varsa diğer velilerinin de IfSG § 34 Bent 5 Cümle 2 uyarınca
bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu bilgilendirme Ek 9’da bulunan açıklamalar
yoluyla yapılmaktadır.
7.3 Bulaşıcı hastalıklardan korunma kanununda daha başka düzenlemeler yanında
çocuğunuzun şu durumlarda kindergarten veya insanların toplu halde
bulunduğu daha başka tesisleri ziyaret etmemesi öngörülmüştür
Eğer çocuk ağır bulaşıcı bir hastalık geçiriyorsa, örn. difteri, kolera, tifüs,
verem, EHEC bakterilerinin neden olduğu ishal ve bakteriyel dizanteri,
Boğmaca, kızamık, kabakulak, kızıl, su çiçeği, menenjit, Meningokok
enfeksiyonu, bulaşıcı cilt hastalıkları veya hepatit gibi ağır ve tedavisi zor
bulaşıcı bir hastalık sözkonusu olursa
Çocukta baş biti veya uyuz varsa ve tedavisi henüz bitmemişse;
6 yaşından küçükse ve bulaşıcı bir karın-bağırsak hastalığı varsa veya bu
yönde bir kuşku mevcutsa.
7.4 Kolera, difteri, EHEC, tifüs, paratifüs ve Shigellenruhr bakterisi bulaştırma
tehlikesi olan çocuklar yalnız izinle ve sağlık dairesinin (Gesundheitsamt)
tavsiyelerine göre, şart koşulan korunma önlemleride dikkate alınarak tesise
girebilir ve toplantılara katılabilirler.
7.5 Belli bir özelliği olmayan ateşli hastalıklar, kusma, ishal, yüksek ateş vb.
hallerinde de çocukların evde kalması gerekir.
7.6 Çocuğun tesise yeniden kabulu için tesis yönetimi, veliden/velilerden veya
doktordan, IfSG § 34 Bent 1’e uygun şekilde, sözkonusu hastalığın veya bit
cinsi haşeratın doktor kanaatine göre bulaşma tehlikesinin kalmadığını tasdik
eden bir yazılı beyan talep edebilir.
7.7 Özel durumlarda, doktor tarafından öngörülen ve çocuğun tesisi ziyareti
sırasında alınması gereken ilâçlar, yalnız veliler ve tesisin eğitim personeli
arasında yazılı anlaşma yapıldıktan sonra çocuğa verilir.
7.8 Çocuğun velileri birbirinden ayrı yaşıyorsa ve ve velilerinden birinin muvafakatı
veya bir mahkeme kararı dolayısıyla çocuk genelde diğer velisinin yanında
yaşıyorsa karar verme hakkı, çocukla birlikte yaşayan veliye aittir.
8.

Veliler kurulu

Veliler her yıl yeniden seçilen bir veliler kurulu yoluyla tesisin faaliyetlerine
iştirak eder.
.
9.
9.1

Fesih
Veliler ziyaret sözleşmesi ilişkisini, kindergarten yılı içerisinde usuluna
uygun şekilde ay sonuna dört haftalık bir süreyle yazılı olarak
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feshedebilir. Çocuk kindergarten yılı içerisinde okula başlayacağı zaman
da yazılı fesih yapılması gereklidir.
Kindergarten tatilinin başladığı aydan bir önceki ayın sonuna yapılacak
fesihler kabul edilmez.
9.2

Çocuk Madde 1.1’de bahsedilen hallerde okula başlayacağı zaman
yazılı fesih yapılması gerekmez.

9.3

Tesisin hâmili sözleşme ilişkisini, fesih nedenini de belirtmek şartıyla
usuluna uygun şekilde ve yazılı olarak, ay sonuna dört haftalık bir
süreyle feshedebilir. Şunlar fesih nedenleri olabilir:
(a) Çocuk gerekçe gösterilmeden dört haftadan daha uzun bir
süre devamlı olarak tesise gelmezse,
(b) Veliler yazılı uyarılara rağmen işbu yönetmelikte belirtilen
görevlerini ihmal etmeye devam ederse,
(c) Yazılı ödeme uyarısına rağmen üç aydan daha uzun bir süre
veli aidatı ödenmezse,
(d) Eğitim şekli ve/veya çocuğu teşvik konusunda veliler ve tesis
arasında sözkonusu olabilecek önemli fikir ayrıcalıkları, tesis
hâmili tarafından hazırlanacak bir görüşmeye rağmen
giderilemezse.
(e) Veliler işbu yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen görevlerini,
tesis hâmili tarafından hazırlanacak bir görüşmeye rağmen
yerine getirmezse

Önemli sebeplerden dolayı fesih yapma (olağanüstü fesih)
hakkımız saklıdır
10. Günlük çocuk tesisleri yönetmeliğinin bağlayıcılığı
Kilise komünlerinin günlük çocuk tesisleri yönetmeliğine göre uygulama şekli
bağlayıcıdır. Yalnız Başpiskoposluk Ordinaryatı tarafından verilen yazılı izinle
değişiklik veya farklı uygulamalar yapılabilir
Uyarlama 2013
Yayım:
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