
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAYGIDEĞER EBEVEYNLER! 

 

24.06.2020 tarihinde Belediye Meclisi, Viyana Şehri‘nin tüm çapraz tam gün ilk okul ve orta okullarının 

ücretsiz olacağına karar vermiştir (Ders saatleri hem öğleden önce hem öğleden sonra olacaktır). 

 

Bu karara dayanarak, Viyana Şehri Belediyesi Bölümü – Okullar (Belediye Dairesi MA56) sizlere bu 

değişimin düzenlenişi ve uygulanışı hususunda aşağıda belirtilen bilgileri aktarmak istemektedir: 

 

 Viyana Şehri‘nin çapraz tam gün okulları için çekirdek saatlerinde (yani esas zamanlarda) bakım ve 

gözetim ücreti ve öğle yemeği ücreti alınmayacaktır. 

 

 Çapraz tam gün okullarda açık sıralar / açık sınıflar için bu ücret muafiyeti geçerli değildir. Bu tür 

sınıflar için bakım ve gözetim ve yemek ücretleri tahsis edilecektir, çünkü bu sınıflarda sadece öğleden 

önce ders. 

 

ESAS DERS SONRASI BAKIM VE GÖZETİM VE ARA ÖĞÜN ÜCRETLENDİRMESİ 

 

Çapraz tam gün okullarda, esas ders saatleri sonrası (Spätbetreuung) bakım ve gözetim ve ara öğün 

(Jause) için ücretlendirme aşağıda belirtildiği gibi düzenlenmiştir : 

 

 Kendi arzunuz ve rızanızla seçtiğiniz ve faydalandığınız esas ders saatleri sonrası bakım ve gözetim 

için (ilk okullarda sekizinci ders saatinden sonra olan süre ve orta okullarda dokuzunca ders saatinden 

sonraki süre) ölçülü bir ebeveyn katkı ücreti talep edilmektedir. Her sömestr için 2022/2023 ders yılı 

zarfında EUR 106,00 miktarında bir götürü tutar söz konusudur. 

 

 Çapraz tam gün okullarında, ebeveynler tarafından çoğunlukla ara öğün (Jause) iaşesi okul yerinde 

istenildiği takdirde, 2022/2023 ders yılında toplam EUR 285,00 miktarında bir götürü tutar talep 

edilecektir ve bu meblağ üç taksit halinde alınacaktır. 

 

 Bahsigeçen götürü tutarların ödenmesinden, asgari güvence yardımı (Mindestsicherung) alan, 

meblağ eşitleme ilavesi (Ausgleichszulage) veya temel ihtiyaç yardımı (Grundversorgung) alan kişiler 

muaftır. Bu yardımların alındığını belgeleyen resmi evrak (şahıs adına gelmiş resmi evrak veya onay 

belgesi), okul kaydı veya sömestr kaydı yapıldığında, okul yönetimine sunulmalıdır. Götürü ücretlerin 

ödenmesinden muaf tutulanlar ancak ana ikamet yeri (Hauptwohnsitz) Viyana’da bulunan ve bununla 

birlikte ödeme yükümlülüğü olanlardır. 

 

 Eğer ara öğüne kayıt yapılırsa, bu kesin ve bağlayıcıdır, sadece ders yılının başında yapılabilir ve tüm 

okul yılı için geçerlidir.  

 

 Esas ders saatleri sonrasına kayıt veya kayıt iptali yapıldığında, bu işlem kesin ve bağlayıcıdır ve 

ancak okul yılının başlangıcında ve sömestr başlangıcında gerçekleştirilebilir.  

 

 Ara öğün (Jause) veya esas ders saatleri sonrasına (Spätbetreuung) kayıt işlemi yazılı olarak 

yapılmalıdır ve okula teslim edilmelidir (Jause/Spätbetreuung kayıt formu).  

 

2022/23 OKUL YILI  
Ücretsiz tam gün okulları  

hakkında bilgiler 

kostenfreien Ganztagsschule 



 

 

 

GÖTÜRÜ TUTARLARIN ÖDENMESİNE İLİŞKİN HESAP ARALIKLARI  

 

 Esas ders saatleri sonrası gözetim (Spätbetreuung) (EUR 212,-- her yıl için; 

veya EUR 106,-- her sömestr için): 

Ekim zaman aralığının bilançosu 

(1. taksit - esas ders saati sonrası (Spätbetreuung)) 

Ödeme vadesi 1.12. EUR 106,-- 

Nisan zaman aralığının bilançosu 

(2. taksit - esas ders saati sonrası (Spätbetreuung)) 

Ödeme vadesi 1.6. EUR 106,-- 

 

 Ara öğün (Jause)  (EUR 285,-- her yıl için): 

Ekim zaman aralığının bilançosu 

(1. taksit - ara öğün (Jause)) 

Ödeme vadesi 1.12. EUR 95,-- 

Ocak zaman aralığının bilançosu 

(2. taksit - ara öğün (Jause)) 

Ödeme vadesi 1.3. EUR 95,-- 

Nisan zaman aralığının bilançosu 

(3. taksit - ara öğün (Jause)) 

Ödeme vadesi 1.6. EUR 95,-- 

 

 Esas ders saati sonrası gözetim (Spätbetreuung) ve ara öğün (Jause) 

(EUR 497,-- her yıl için): 

Ekim zaman aralığının bilançosu 

(1. taksit - esas ders saati sonrası (Spätbetreuung) + 

1. taksit – ara öğün (Jause)) 

Ödeme vadesi 1.12. EUR 201,--* 

Ocak zaman aralığının bilançosu 

(2. taksit - ara öğün (Jause)) 

Ödeme vadesi 1.3. EUR   95,--* 

Ekim zaman aralığının bilançosu 

(2. taksit - esas ders saati sonrası (Spätbetreuung) + 

3. taksit – ara öğün (Jause)) 

Ödeme vadesi 1.6. EUR 201,--* 

 

Bu meblağlar götürü tutarlar olduğundan dolayı, para iadesi mümkün değildir.  

Talep edilen meblağların ödenmemesi, ciddi ek masraflara yol açar. Ayrıca götürü tutarında belirlenen ara 

öğün (Jause) ve/veya esas ders saatleri sonrası gözetim (Spätbetreuung) masrafları ödenmediği takdirde, 

derhal bu bahsigeçen ek hizmetler durdurulur. Bu hizmetlerin tekrar yürürlüğe geçirilmesi ancak açık 

meblağın tam olarak ödenmesinden sonra gerçekleşebilir. 

Sorularınız olduğu takdirde, bu hususta okul yönetimine veya okulun serbest zaman yöneticisine başvurunuz 

lütfen.  

 

Size ve çocuklarınıza çapraz tam gün okul dönemlerinde başarılar dilerim! 

 

 

Saygı ve Selamlarımla 

 

ıslak imza 

Mag.a Andrea Trattnig 

Viyana Şehri – Okullar (MA 56) Yöneticisi  

 


