
Korona Bilgisi OKUL 

→ Okul dersi 
 
 Okullar aileleri daima bilgilendirecekdir! 
  
 Çocuklara öğretmenleri tarafından evde yapmaları gerektiği öğretim materyalleri 
 verilecekdir. 
   
 07.05.2020'den itibaren 
 

Sek II Lise sınıflarının dersi 8 Mayıs’a kadar 
devam edecekdir. 12 Mayıs´dan itibaren lise sinavları 

Sek I 12 Mayıs itibariyle son sınıfların sınavları 
Grundschule  Okul yeni ders planı yollayacakdır. 

7.5. + 8.5.2020 sadece 4. sınıf 
Förderschulen 
KME + GE hariç 

Okul yeni ders planı yollayacakdır. 
7.5. + 8.5.2020 sadece 4. sınıf 

 
 

11.05.2020 – 26.06.2020’ye kadar 

Okullar yeni ders planı yollayacakdır. 
 
Tam gün eğitim  veren okulların (Ganztagsschule), Sek I, yani 5-9. sınıflarında 
sadece öğleden önce ders verilecekdir. 

Gymnasium + Gesamtschule Lise sınavları 12.05. – 26.05.2020 arası 
Q1 

Hauptschule, Sekundarschule, Realschule 10. sınıf 
Her gün 1 veya 2 farklı sınıf  

Grundschulen Okul 1-4. sınıflar için yeni ders planı yollayacakdır. Her gün başka bir sınıf 
okula gidecekdir.  

Förderschulen 
KME + GE hariç 

Okul yeni ders planı yollayacakdır. Tüm sınıfların dersleri farklı günlerde olacakdır. 

 

 

26.05.2020 – 26.06.2020’ye kadar 

Okullar yeni ders planı yollayacakdır. 
 



Tam Gün Eğitim  veren okulların (Ganztagsschule), Sek I, yani 5-9. sınıflarında 
sadece öğleden önce ders verilecekdir. 
 

Gymnasium + Gesamtschule Her gün başka bir sınıf okula gidecekdir. 
 

YAZ TATILI  29.06. – 11.08.2020’ye kadar 

 

→ DIKKAT: Bu çocuklar ve ergenler okula gitmek ZORUNDA DEĞILLER.  

 
      Bu durumlarda lütfen okul yönetimini bilgilendirin (mektup, e-posta):  
 
      Aile içi ön hastalıkları - sağlık riski 
 

- Öğrencilerin ön hastalıkları varsa. 
- Aile üyelerinden birinin ön hastalıkları varsa. 

 

Okula DOKTOR RAPORU (Attest) veriniz. 

 

 COVID-19 kapsamında aile arası tehlikeli ön hastalıkları:  
 

 Kalp Hastalıkları, Yüksek Tansiyon, Akciğer Hastalıkları (COPD/KOAM, Bronşiyal 
 Astım), Kronik Karaciğer Hastalıkları, Böbrek Hastalıkları, Onkolojik Hastalıklar, 
 Diyabet, Zayıf Bağışıklık Sistemi  
 

→ Özel Bakım 

1.-6. sınıflardaki öğrenciler için okullarda her gün Özel Bakım bulunacakdır. Özel 
Bakım için başvuruda bulunmanız gerekmektedir. 
Özel bakım hakkı olanlar:  
 

o Önemli görevlerde çalışan veliler 
o Çalışan veya sınava giren bekar ebeveynler 
o Gençlik Dairesi tarafından denetlenen aileler (başvuru gerekmez, Gençlik 

Dairesi karar verir) 
o Özel desteğe ihtiyacı olan çocuklar  Başvuruyu burada bulabilirsiniz: 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infe
ktionsschutz/300-
Coronavirus/Coronavirus_NotbetreuungFAQ/Notbetreuung_Formular-ab-17-
KW.pdf 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/Coronavirus_NotbetreuungFAQ/Notbetreuung_Formular-ab-17-KW.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/Coronavirus_NotbetreuungFAQ/Notbetreuung_Formular-ab-17-KW.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/Coronavirus_NotbetreuungFAQ/Notbetreuung_Formular-ab-17-KW.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/Coronavirus_NotbetreuungFAQ/Notbetreuung_Formular-ab-17-KW.pdf


 

 


