Eğitim-öğretim yılı 7. sınıflar için okul seçme
İlkokul ve anaokulu kurulunun kararına göre Haninge belediyesinde ikamet eden bütün
öğrencilerin velileri 7. sınıf için etkin bir seçim yapmalıdırlar.
Dikkat edin, çocuğunuzun merkezî yerleştirme sonucu yerleştirildiği okulu seçseniz bile
bunu kaydetmelisiniz. Bu okulların yerleştirme işlemini kolaylaştırmak içindir. Okul seçmek
için çevirimiçi olduğunuz zaman çocuğunuzun merkezî yerleştirme sonucu atandığı okulu
görebileceksiniz.
Eğer Haninge’de merkezî yerleştirme sonucu verilmiş okuldan başka bir belediye okulu
seçerseniz çocuğunuzun seçtiğiniz okula yerleştirilip yerleştirilemeyeceğine o okulun müdürü
karar verir. Bazen yer eksikliğinden dolayı bazı okullar kabul etme işlemini reddedebilir.
Haninge belediyesinde sadece okul seçme özgürlüğü vardır, sınıf, grup ya da öğretmen
seçmek söz konusu değildir.
Yerleştirme kuralları
İlk etapta velileri merkezî yerleştirme sonucu verilmiş okulu seçen çocuklar yerleştirilir.
Eğer veli Haninge’de başka bir okul seçerse o zaman okula yakınlık prensibi geçerlidir,yani
okula en yakın ikamet eden çocuk (ama yine de başvurulabilen bölge dışında olabilir) seçilir.
Yürülen yol göz önünde tutulur, kuş uçuşu olan yol değil.
Beraber yaşamayan veliler
Eğer velilerden biri çocuğun ikamet adresinden başka bir adreste yaşıyorsa yapılan okul
seçiminin geçerli olması için iki velinin de bunu onaylaması gerekir. Yerleştirme sonucu
velilere gönderildiği zaman onaylama işlemi onlar tarafından gerçekleştirilir.
Bağımsız okul seçme (Haninge’de ya da dışında)
Eğer bağımsız bir okul seçerseniz başvurunun direk o okula yapılması lazım, çünkü onların
kendi sıra sistemi vardır. Çocuğun okula kabul edilip edilemeyeceğine okulun kendisi karar
verir.
Bağımsız okul seçimi yaptığınızı ve okulun adını okul seçme modülüne yazınız. Çocuk zaten
bağımsız okula gidiyorsa ve 7. sınıfa aynı okulda devam etmeyi düşünüyorsa da bu geçerlidir.
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Başka bir belediyede belediye okulu seçmek
Eğer Haninge dışında bir belediye okulu isterseniz başvurunun direk o okula yapılması
gerekir. Çocuğunuzun okula kabul edilip edilemeyeceğine o okulun kendisi karar verir.
Okul seçme modülüne ”Başka belediyede bulunan bir okul” seçtiğinizi ve okul adını yazınız.
Çocuk zaten başka belediyede bulunan bir okula gidiyorsa ve 7. sınıfa aynı okulda devam
etmeyi düşünüyorsa da bu geçerlidir.
Dikkat edin, Haninge belediyesi bağımsız okullar ve başka belediyelerde yapılan
yerleştirmelerden sorumlu değildir!
Anadili
Velilerinin anadili İsveççeden başka olan ve bu dili evde günlük konuşma dili olarak kullanan
çocuklar anadili eğitimi alma hakkına sahiptir. Anadili eğitimi için başvuru formunu bu
adreste bulabilirsiniz, haninge.se/forskola-och-skola/modersmal.
Okul ulaşımı (taksi ve SL-kartı)
Merkezî yerleştirmenin belirlediği okuldan başka bir okula giden öğrenciler için okul ulaşımı
sağlanması olanağı sınırlıdır. Merkezî yerleştirmenin belirlediği okula ulaşım hakkı olan
öğrenci eğer kendi seçtiği okulun ulaşım masrafları belediye için daha pahalı olmuyorsa
bunun için de ulaşım hakkına sahip olabilir.
Okul ulaşımıyla amaçlanan, belirli hatlar arası ulaşım (SL-kartı) ve özel olarak ihale edilmiş
olan okul ulaşım hizmetleridir (okul otobüsü, okul taksisi, feribot).
Kişisel bilgiler kanunu/Personuppgiftslagen PuL
10 § personuppgiftslagen/kişisel bilgiler kanununa göre eğer işlemlerin yerine getirilmesi için
gerekli ise belediye kişisel bigileri kullanma hakkına sahiptir.
”Okul seçme” işlemlerinde kaydedilen kişisel bilgiler de kişisel bilgiler kanunu PuL’a göre
kullanılır. Haninge belediyesinde okul seçme işlemlerini gerçekleştirmek için kişisel bilgileri
kullanmaya ihtiyaç vardır. Anadili ile ilgili bilgiler belediyenin anadili eğitimini
sağlayabilmesi ve bunun sağlanamasında gerekli olan kaynakların varlığının garanti edilmesi
için gereklidir. Kişisel bilgileri kullanan taraflar okullardır.
Kişisel bilgilerden sorumlu kişi her yıl bir kez isteyen kişilere kullanılsalar da kullanılmasalar
da kendilerinde kişinin ne tür bilgilerinin olduğunu ücretsiz belirtmek zorundadır (26 § PuL).
Kişisel bilgiler sorumlusu ayrıca yasa ve ilgili kurallara uygun kullanılmayan kişisel bilgileri
istek üzerine bloke ya da yok etme yükümlülüğüne sahiptir (28 § PuL).
İlkokul ve anaokulu kurulu destek ve yardım için irtibata geçebileceğiniz bir kişisel bilgiler
temsilcisi seçmiştir. Sorularınız için bu e-mail adresiyle irtibata geçin,
barnochutbildning@haninge.se.

