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Eğitim, bakım ve koruma sözleşmesi 
 
Taraflar 
 
______________________________________________ bulunduğu ____________________ 
 
Çocuk gündüz bakım evinin sorumlu kurumu olarak  
 
____________________________________________,       
 
Temsil eden ___________________________________________ 

- bundan sonra kısaca sorumlu kurum olarak anılacaktır – 
ve 
 
_____________________________ ve _____________________________ 
 
Çocuk bakım sorumluluğu olan kişi sıfatıyla, 

- bundan sonra kısaca ebeveynler olarak anılacaktır-  
 
Çocuğun bilgileri _______________________________________, Kimlik No.: __________________ 
 
doğum tarihi: _______________ 
 
Adres: ________________________________________________ 
 
 

§ 1 Çocuğun kabul edilmesi, sözleşmenin sona ermesi 
 
Sorumlu kurum __________ tarihinden itibaren geçerli olmak üzere çocuğu tesise kabul 
etmektedir. 
 
Sözleşmenin        bitiş tarihi ___________     belirsiz süre için kurulmuştur 
 
Ebeveynler sözleşmeyi gerekçe bildirmeden bir ay önceden ay sonu itibarıyla feshetmek için yazılı 
bildirimde bulunabilir, ancak yılın 31.07 tarihine göre bir fesih imkanı yoktur. Bir çocuğun eğitim yılının 
sonunda (bir yılın 01 Eylül tarihinden itibaren izleyen yılın 31 Ağustos tarihine kadar) okula kabul edilmesi 
durumunda fesih gerekmez. 
 
Sorumlu kurum sözleşmeyi gerekçe bildirmeden bir ay önceden ay sonu itibarıyla feshetmek için yazılı 
bildirimde bulunabilir. Ancak önemli bir sebep varsa süresiz fesih hakkı kabul edilir. Sorumlu kurum süresiz 
fesih kararı vermeden önce ebeveynleri dinlemek zorundadır. 

§ 2 Rezervasyon süresi, ebeveyn katkı payı 

Ebeveynler ve sorumlu kurum arasında kararlaştırılmış rezervasyon süresi rezervasyon anlaşmasında 
saptanmıştır. 

Ebeveynler, ebeveyn katkı payı sözleşmesinde saptanmış olan ebeveyn katkı payını çocuğun ilgili tesise 
kaydedildiği aydan itibaren ödemekle yükümlüdür. 

§ 3 Tesis düzeni ve konsepti, uygulanabilir talimatlar 

Tesis ilgili çocuk gündüz bakım tesisi için bir yönetmelik düzenlemiştir. Bunun içerisinde yasal açıdan 

önemli başka hükümler de yer almaktadır ve pedagojik açıdan bir tesis konsepti oluşturulmuş veya kabul 

edilmiştir. Bunların da geçerli sürümleri bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. 

Yönetmelik değişiklikleri ebeveynlere yazılı olarak bildirilir. Ebeveynler yazılı itiraz sunmadıkları takdirde 
kabul edilmiş sayılırlar. Sorumlu kurum bu konuya duyuru esnasında değinecektir. Ebeveynler değişiklik 
duyurusundan sonraki bir ay içerisinde sorumlu kuruma itiraz dilekçesi göndermek zorundadır. 

Bu sözleşme ve tüm bağlayıcı ekleri ile birlikte ayrıca yasal hükümler de geçerlidir, özellikle de Bavyera 
Çocuk Eğitimi ve Bakım Yasası (BayKiBiG) ve uygulama yönetmeliği (AVBayKiBiG). 
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Serbest olarak gençlere verilen sosyal yardım kapsamında sosyal veri güvenliği hakkındaki tüzük sebebiyle 
sosyal veri ve sosyal sır güvenliği sağlanmaktadır. 

 

§ 4 Bildirim zorunlulukları 

Ebeveynler sorumlu kuruma BayKiBiG Madde 26 a uyarınca görevin ifası için aşağıdaki verileri bildirmekle 

yükümlüdür: 

(a) Çocuğun soyadı ve adı, 

(b) Çocuğun doğum tarihi, 

(c) Çocuğun cinsiyeti, 

(d) Çocuğun ve ebeveynlerinin uyruğu, 

(e) Ebeveynlerin soyadları, adları ve adresleri, 

(f) İlgili çocuğun uyum yardımı ve 

(g) İlkokula kaydının ertelenmesi için BayEUG Madde 37 Fıkra 2'ye göre talebi 

Değişiklikler sorumlu kuruma derhal bildirilmek zorundadır. 

BayKiBiG yasasının 26a maddesine karşı kasten veya kusurlu olarak bilgi vermeyen, doğru, eksiksiz veya 

zamanında bilgi vermeyen bir kişi beş yüz avroya kadar para cezasına çarptırılabilir. 

Ebeveynler ayrıca çocukların okul eğitiminin veya erken okula gönderilmesinin ertelenmesi ile ilgili belgenin 

bir kopyasını ibraz etmek zorundadır. Ebeveynler ayrıca devlet desteği tutarında herhangi bir sorumlu 

kurumdan katkı payı indirimi alıp almadıklarını ve varsa bunun ne kadar olduğunu bildirmek zorundadır. 

§ 5 Erken teşhis muayenesi 

Ebeveynler veya çocuk bakımından sorumlu kişi, çocuğun son  
erken teşhis muayenesi randevusuna katıldıklarının belgesini sunmak zorunda oldukları konusunda 
bilgilendirilmiştir. Erken teşhis muayenelerinin önemine dikkat çekilmiştir. 

Erken teşhis muayenelerinin belgesi sunuldu:     evet     hayır 

§ 6 Genel hükümler 

Bu sözleşme yazılı şarta tabidir. Yazılı şart gerekliliği ek anlaşmalar ve sonrasındaki sözleşme değişiklikleri 

için de geçerlidir. 

Kuruma verilmiş olan rıza beyanları her zaman ve gerekçe bildirilmeden gelecekte geçerli olmak üzere iptal 

edilebilir. İptal yazılı şarta tabidir. 

Bu sözleşmedeki herhangi bir hüküm herhangi bir sebepten dolayı etkisiz, yasaya aykırı veya 
uygulanamaz hale gelmiş veya gelecekse, sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliği devam eder. İlgili 
geçersiz hüküm tarafların ekonomik menfaatine en çok uyan yeni etkili, yasal ve uygulanabilir bir hüküm ile 
değiştirilir. Sözleşme boşlukları için de aynı kural geçerlidir. 

 

 

 
(İl, tarih) 

_______________________________________________                _______________________________________ 

(Ebeveynlerin/çocuk bakımından sorumlu kişinin imzası)    (Sorumlu kurum adına imza) 

Ekler: 

Rezervasyon anlaşması 
Ebeveyn katkı payı anlaşması 
Kişisel bilgiler 
Enfeksiyondan korunma yasası ile ilgili bilgi formu 
Gündüz çocuk bakım tesisinde ve çocuk gündüz bakımı kapsamında aşılanmış - korunmuş 
Gıda hijyeni yönetmeliği ile ilgili bilgi formu 

 

 


