7. sınıf öncesinde okul seçimi
Çocuğu 7-9 sınıfları bulunmayan bir okulda 6. sınıfa gitmekte olan veya başka bir ilçedeki belediye
okuluna giden veliler, 7. sınıf için okul seçimi yapacaklardır.
Çocuğun temel yerleştirmesinin olduğu okulu seçseniz bile seçiminizi kaydetmeniz
gerektiğini unutmayınız. Skolvalet (okul seçimi) sitesine giriş yaptığınızda çocuğunuzun temel
yerleştirmesi görülecektir.
Eğer Haninge’de çocuğun temel yerleştirmesinin yapıldığı okuldan başka bir belediye
okulunu seçerseniz, çocuğa yer verilip verilemeyeceğine dair kararı alacak olan seçilen okulun
müdürüdür. Yer olmaması nedeniyle bir okulun bütün başvuranları alamaması söz konusu
olabilir.
Haninge Belediyesi’nde seçim özgürlüğü, sınıf, grup veya öğretmen seçimini değil, sadece
okul seçimini içerir.

Yerleştirme kuralları

İlk etapta, velileri temel yerleştirme yapılan okulu seçen çocukların yerleştirmesi yapılır.
Eğer veli Haninge 'de başka bir belediye okulu seçerse, okula yakınlık esas alınır, yani okula en
yakın adreste (ancak kabul bölgesinin dışında) kayıtlı olan çocuklar alınır. Kuş uçuşu mesafe değil
gerçek yürüyüş mesafesi esas alınır.

Birlikte oturmayan veliler

Eğer velilerden biri çocuğun kayıtlı olduğu adresten farklı bir adreste oturuyorsa, seçimin geçerli
olması için her iki velinin de kabul etmesi gerekir. Bu onay verme, kabul bildirimi velilere
gönderildiğinde gerçekleşir.

Ücretsiz özel okul seçimi (Haninge içinde veya dışında)

Eğer bir ücretsiz özel okul seçerseniz, başvurunun doğrudan o okula yapılması gerekir.
Çocuğunuza okulda yer verilmesine dair kararı, başvuruyu alan okul verecektir.
Eğer başvurduğunuz ücretsiz özel okulda yer bulabileceğinize emin değilseniz, Haninge’nin
belediye okullarına birinci tercih (ve hatta ikinci tercih) başvurusu yapmalısınız. Daha sonra
oradan yapılacak yer teklifini reddedebilirsiniz.
Eğer ücretsiz özel okuldan yer teyidi aldıysanız ve kabul ettiyseniz, Skolvalet sitesinde "Haninge
içinde veya dışında diğer okul (Övrig skola i eller utanför Haninge)" seçeneğiyle kayıt
yapmalısınız ve hangi okulun seçtiğiniz sorusu gelene kadar site içinde devam etmelisiniz. Okulun
adını o zaman yazacaksınız. (Bu bilgi zorunlu eğitime devamın izlenmesi ve çocuğun eğitim
bütçesinin doğru okula ödenmesi için gereklidir.)
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Başka bir ilçedeki belediye okulunun seçimi

Eğer Haninge dışında bir belediye okulunda yer istiyorsanız, başvuru doğrudan o okula
yapılmalıdır. Çocuğunuza okulda yer verilmesine dair kararı, başvuruyu alan okul verecektir.
Eğer Haninge dışındaki bir belediye okulundan yer teyidi aldıysanız ve kabul ettiyseniz, Skolvalet
sitesinde "Haninge içinde veya dışında diğer okul (Övrig skola i eller utanför Haninge)"
seçeneğiyle kayıt yapmalısınız ve hangi okulun seçtiğiniz sorusu gelene kadar site içinde devam
etmelisiniz. Okulun adını o zaman yazacaksınız. (Bu bilgi zorunlu eğitime devamın izlenmesi ve
çocuğun eğitim bütçesinin doğru okula/belediyeye ödenmesi için gereklidir.)
Eğer başvurduğunuz okulda yer bulabileceğinize emin değilseniz, Haninge’nin belediye okullarına
birinci tercih (ve hatta ikinci tercih) başvurusu yapmalısınız. Daha sonra oradan yapılacak yer
teklifini reddedebilirsiniz.

Haninge Belediyesi'nin diğer belediyelerdeki okulların veya ücretsiz özel okulların
öğrenci kabul işlemlerinden sorumlu olmadığını lütfen unutmayınız!

Anadil

Anadili olarak İsveççe dışında bir dili konuşan ve anadili evdeki günlük konuşma dili olan
öğrenciler ana dil öğretimine hak kazanırlar. Anadili, haninge.se/forskola-och-Skola/modersmal
adresinde bulunan özel başvuru formuyla seçilir.

Okula ulaşım

Kendi temel yerleştirme okulu dışında bir okul seçen öğrencilere okul ulaşımı sağlanması
imkanları sınırlıdır. Temel yerleştirme okuluna ulaşım desteği alma hakkı olan öğrenci, eğer temel
yerleştirme okuluna ulaşıma göre belediyeye ek maliyet getirmiyorsa, seçtiği okula da ulaşım
desteği alma hakkına sahiptir.
Okula ulaşım desteği ile toplu ulaşım (SL kartı) ve özel ihaleli okul-hasta sevki (okul servisi, okul
taksisi, tekne) öngörülmektedir.
Daha fazla bilgi Haninge Belediyesi’nin internet sitesinde bulunmaktadır:
https://www.haninge.se/forskola-och-skola/skolskjuts-och-sl-kort/

Kişisel verilerin işlenmesi

Bir okulda yer bulmak için başvurduğunuzda, kişisel verilerinizi okula yerleştirme konusunda
karar vermek amacıyla işleme tabi tutmaktayız. Kişisel verilerinizi AB’nin Veri Saklama
Direktifi’nin 6.e maddesi hükümlerine göre işleme tabi tutmaktayız. (Veri işleme, kamu
menfaatinde gerçekleştirilen bir işlemin yerine getirilmesi veya kişisel verilerden sorumlu kamu
kurumun görevini yapmaya başlaması için gereklidir).
Kişisel bilgilerden İlköğretim Okulları ve Ana Okulu Dairesi sorumludur.
Kişisel bilgilerinizi nasıl işleme tabi tuttuğumuz hakkında daha fazla bilgi için:
https://www.haninge.se/personuppgifter

