- Geçiş şartları Ilkokul: 4 sene
(bütün çocuklar için mecburi)
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Gymnasium
8 sene
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Realschule
6 sene
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Haupt-\Mittelschule
5 veya 6 sene

Çocuk Yuvası (Kindergarten)
(gönüllü, ama çok önemli)

Bayern Okul sistemi

Çocuk Yuvasında (Kindergarten) Okula Hazırlık

Anne Babaların Yapması Gereken Hazırlıklar

Okul Kaydı

Okul Zorunlulugu ve Okula Kaydedilme Yaşı
(Stichtagsregelung)
Almanya‘ da okul zorunluluğu vardır. 30 Eylül tarihine kadar 6
yaşına girmiş bir çocuk Eylül‘den itibaren (öğretim yılı başlangıcı)
okula gitmek zorundadır.

Çocuk yuvası (Kindergarten) son yılda çocuğunuzu daha yoğun olarak
okula hazırlamaktadır. Okul öncesi çocukları hep birlikte gidecekleri
okulu ve genellikle kütüphaneyi de ziyaret ederler. Okul kaydı ile ilgili bütün sorularınızda çocuk yuvası sizleri desteklemektedir. Yeterince
açık olmayan konularla karşılaştığınızda çocuğunuzun eğitmenine müracaat ediniz.

Çocuğunuzu daha okula başlamadan önce destekleyebilirsiniz:

Okul kaydı genelde Mart sonu/Nisan başı yapılır. Kesin tarihi günlük
gazetelerden, yuvadan veya çocuğunuzun gideceği okuldan öğrenebilirsiniz.
Okul kaydı için gerekenler:

Çocuğun okula erken başlaması
30 Eylül‘ de henüz altı yaşına girmemiş olan çocuklar erken okula
kayıt dilebilir. Okul, çocuğun okula hazır olup olmadığını kontrol
eder. Kararı okul müdürü verir.
Çocuğun okula bir yıl sonra başlaması
30 Eylül‘ de altı yaşına girmiş, fakat okul için gerekli gelişimini
tam olarak tamamlamamış olan çocuklar bir yıl sonra okula
başlatılabilirler. Bu durumda çocuklar SVE (okul hazırlık
kurumunu) ziyaret etmelidir; kararı okul müdürü verir.
İkamet edilen bölgedeki okula kayıt zorunlulugu
Genelde her çocuk ikamet ettiği yere en yakın okula gitmek
zorundadır. Belirsizlik durumunda çocuk yuvası (Kindergarten) veya
Devlet Eğitim Kurumu (Staatliche Schulamt) çocuğun hangi okula
kayıt ettirilmesi gerektiği konusunda sizlere bilgi verebilirler.
Misafir Okul Başvurusu
Çocuğunu önemli nedenlerden dolayı başka bir okula kaydettirme
mecburiyetinde olan veliler, misafir okul başvurusunda
bulunabilirler. Başvuru formları okulda bulunmaktadır. Kararı
Bamberg Şehri (Stadt Bamberg) vermektedir.
Otobüs ücreti
Eğer ev ile okul arasındaki mesafe 2 kilometreden fazla ise, otobüs
ücretini Bamberg Şehri (Stadt Bamberg) karşılamaktadır. Bunun
için başvurunun okul döneminin başlamasından önce yapılması
gerekmektedir. Gerekli başvuru formunu veliler okul kayıt günü
okuldan alabilirler.

Okul öncesi Çocukların Velileri için Bilgilendirme Toplantısı
Bu bilgilendirme toplantısında önemli yasal düzenlemeler, çocuk
yuvanızın hazırlık programı ile bilgiler verilir ve sizi beklemekte olan
önemli randevuların tarihleri duyurulur.
Dil destek programı
Almanca‘da desteğe ihtiyacı olan çocuklara çocuk yuvasında ek dil
dersleri verilmektedir. Anadili Almanca olmayan veliler bu destek
programından mutlaka yararlanmalıdırlar.
Veli toplantıları ve Çocuk Yuvasındaki Son Konuşma
Çocuğunuz çocuk yuvasına devam ettiği sürece eğitmenlerden her zaman çocuğunuzun gelişimi ile ilgili bilgi alabilirsiniz. Çocuk yuvasında
(Kindergarten) yapacağınız son görüşmede eğitmen ile birlikte “İlkokul
için bilgiler” (Informationen für die Schule) adlı bir form dolduruyorsunuz. İsterseniz bu formu çocuğunuzu okula kayıt ettirirken diğer evraklar ile birlikte okula verebilirsiniz. Çocuğunuzun ihtiyacı olan desteğin
zamanında başlatılabilmesi için, size verilen bu imkandan yararlanınız.

öneri! Çocuk Yuvasında asılan ilanlara dikkat ediniz. Bu ilanlarda sizin için önemli tarihleri duyurulmaktadır. Örneğin: Okuldaki
ilk veli toplantısı, okul kaydı için yapılması gereken muayene veya
okul kayıt günü gibi.

Okumak ve Konuşmak
Çocuğunuza Almanca veya kendi dilinizde kitap okuyunuz. Çocuğunuza
kitapların değerli olduğunu öğretiniz ve kütüphanenin sunduğu uygun
imkanlardan yararlanınız. Çocuğunuz ile çokça konuşunuz ve oyun
oynayınız, günlük hayatta size yardım etmesini sağlayınız, kendisine
sorular sorup, nesneleri anlattırınız. Çocuk Yuvasında yapılan okul
hazırlık programından yararlanınız ve çocuğunuzu düzenli olarak
yuvaya götürünüz.
Okul Yolu
Çocuğunuza okul yolunu, yolda nasıl davranması ve nelere dikkat
etmesi gerektiğini öğretiniz
Schultüte (Okul Torbası)
Almanya‘ da okulun ilk günü çocuklar anne-babalarından veya
Pate‘lerinden (vaftiz anne veya baba) içi şekerlemeler ve küçük
hediyeler ile dolu Schultüte (kesekağıdı şeklinde paket) alırlar.
Schultüte çoğu zaman yuvada yapılır.

öneri! Eğer çocuğunuz okula başlamadan önce aşağıda belirtilenleri yapabiliyorsa çok iyi:
• Tek başına giyinebilmesi, yalnız tuvalete gidebilmesi, dengeli 		
şekilde merdivenlerden çıkıp, inebilmesi
• Makası, yapışkanı ve kalemleri güvenli şekilde kullanabilmesi
• Grup içerisindeki kurallara uyması, dinlemesi, isteklerini uygun 		
dille iletebilmesi, çekişmelerde sakin kalabilmesi, başkalarıyla 		
iletişim kurabilmesi
• Oyunda sabırlı olması, başladığı işi bitirmesi
Okul için gerekli olan önemli malzemelerin listesi zamanında, okul
tarafından size ulaştırılır.

Okul Kaydı için gerekli Muayene (ücretsiz)
Ücretsiz olan muayene Sağlık Kurumu (Gesundheitsamt) tarafından
çocuk yuvasında yapılır. Muayene tarihi velilere zamanında bildirilir.
Annenin veya babanın bu muayenede bulunması önemlidir. Bu muayeneye, çocuk doktorunun U9 muayenesini yaptığına dair belgeyi getirmeniz gereklidir..
Okuldadaki Okul Kaydı
Anne ve baba okul kayıt sırasında okulda hazır bulunmak zorundadılar. Okul kaydı iki bölümden oluşur, oyun şeklinde yapılan deneme
dersi ve resmi kayıt.
Oyun Şeklinde Yapılan Deneme Dersi
Okul, yaklaşık bir saatlik zaman dilimi içerisinde, çocuğunuzun okula
hazır olup olmadığını gözlemler.

Resmi Kayıt
Okul sekreterliğinde yapılan resmi kayıt için gerekli belgeler:
• Çocuğunuzun doğum belgesi
• Gerekli durumlarda oturma müsaadesi
• ayrı yaşayan anne babalardan:
- Velayet Belgesi
• Sağlık Kurumunun okul kayıt muayenesi sonucu verdiği muaye-		
ne formu
• Çocuk yuvasında eğitmen ile birlikte doldurulan „İlkokul için 		
Bilgiler“ („Informationen für die Schule“) adlı form
Çocuğun okula kaydının bir yıl sonraya ertelenmesi kararı, okul
müdürü tarafından bütün bilgiler değerlendirildikten sonra verilir.

Yayımlayan:
Stadt Bamberg
Koordinierungsstelle für Beiräte und Beauftragte
Geyerswörthstraße 3
96047 Bamberg
Tel. 0951 87-1441
Mail kos@stadt.bamberg.de
www.stadt.bamberg.de
Bu broşür, bölgesel entegrasyon projesi çalışma grubu „Dilsel
Entegrasyon ve Eğitim“ işbirliği ile hazırlanmıştır.

Durum: Eylül 2011
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Anne ve Babaların faydalanabileceği
adresler
Bildungs- und Teilhabepaket: (Eğitim ve Katılım Paketi)
Tel.: 0951 871513, simone.boehm@stadt.bamberg.de

KOORDINIERUNGSSTELLE für
BEIRÄTE und BEAUFTRAGTE

Dolmetscherdienst (Tercümanlık Hizmeti)
www.mib.stadt.bamberg.de, Rubrik Interkulturelle Angebote und Informationen

Anne - Babalar için Okul
Kayıt Bilgilendirme Kılavuzu

Fachdienst für Migration & Integration (Göç ve Entegrasyon için Danışmalık), Tel.: 0951 868515, a.stapper@skf-bamberg.de

Okulun Başlamasıyla Hayatınızdaki Değişiklikler

Velilerin Görevleri

Okul Sonrası Bakım (Etüd) ve Tatil Bakımı

Anaokulu genellikle 31 Ağustos günü sona erer. Okul dönemi Eylül’ün
ortasında başlar. Okulun ilk gününden itibaren genellikle bütün ailenin
günlük düzeni değişir.

İlkokulda dersler genellikle öğleye kadar sürer. Siz velilerden çocuğunuzu öğleden sonra ders çalışırken desteklemeniz beklenir.

Bamberg‘ deki Tam Gün Okullar
Bamberg‘de tam gün eğitim veren tek bir ilkokul mevcuttur (Gangolfschule). Okulun yakınında ikamet etmeseniz dahi bu okula çocuğunuzu kayıt
ettirebilirsiniz. öğrenciler yazılı ev ödevlerini burada okulda yaparlar. Tam
gün eğitim veren ilkokul ücretsizdir, fakat öğle yemeğinin ücretini velilerin
karşılaması gerekmektedir. Maddi destek Eğitim ve Katılım paketinden (Bildungs- und Teilhabepaket) sağlanabilinir.

Okul Günü
Dersler genelde saat 8‘de başlar ve 1. sınıfta saat 11‘de veya 12‘de biter. Çocuğunuzun ders başlamadan 10 dakika önce okulda olması gerekmektedir. Çocukların haftalık ders programı 23 ders saatidir. Bu
ders saatlerinin 18 saati Almanca, matematik, hayatbilgisi, müzik ve
resim-iş dersleridir. Haftalık ders planı okul döneminin başında çocuğunuza verilir.

Ev Ödevleri
Mümkün olduğunca çocuğunuz ev ödevlerini tek başına yapmalıdır.
Ders konusunu tam olarak bilmeseniz dahi, çocuğunuza yaptığı ev
ödevlerini anlattırınız. İlgi göstermeniz ve çocuğunuzla okul hakkında
konuşmanız çok önemlidir. Ve: Çocuğunuzu mutlaka övünüz! Çocuğunuz tekrar tekrar hata yapsa veya öğrenme isteği olmasa dahi, mutlaka
sabırlı olunuz.
Birlikte Öğrenme
Her gün çocuğunuzla oyun şeklinde okumaya ve hesaplamaya zaman
ayırınız. çrneğin: Alışveriş faturasını birlikte kontrol ediniz, çocuğunuza dergi ve kitapları sesli okutunuz veya birlikte ççocuk tiyatrosuna
gidip onun hakkında konuşunuz.

Hastalanma ve Kazalar
Eğer çocuğunuz hastalığından dolayı derse katılayamacak durumdaysa mutlaka okula bildirmeniz gerekir. Okulda veya okul yolunda olabilecek kazalara karşı çocuğunuz okul tarafından sigortalıdır. Bu gibi
durumlarda doktora okul kazası olduğunu bildiriniz ve aynı zamanda
okula haber veriniz, çünkü okulun konu ile ilgili rapor hazırlaması gerekmektedir.

Okul ile Birlikte Çalışma
Öğretmenler ile sürekli iletişim içerisinde olmanız çok önemlidir. Veli
toplantılarına ve öğretmenin konuşma saatlerine düzenli şekilde gidiniz. Dil yönünden anlaşma zorluğunuz varsa bir tercüman ile birlikte
gidiniz. Okullarda okul döneminin başında veli temsilcileri seçimleri
yapılır. Bu seçimlere katılıp okul-aile işbirliğine aktif olarak katkıda
bulunabilirsiniz.

Bağımsızlık ve Destek
Çocuğunuz okula başladığında bağımsız olmak ister ve olması da gerekir. Yine de çocuğunuzun okula alışması zordur. Belki uyum zorlukları
çekebilir. Bu dönemi iyi atlatabilmesi için sizin şevkatli desteğinize ihtiyacı vardır. Kendinize ve çocuğunuza bu yeni döneme alışmak için
yeterince zaman ayırınız.

Geziler
Geziler çocuğunuzun motivasyonu ve sınıf içerisindeki uyumu için
bilhassa önemlidir. Bundan dolayı çocuğunuzun bu tür okul programlarına katılmasına izin veriniz. İhtiyaç durumunda maddi destek alma
imkanınız vardır. Çocuğunuzun öğretmeni bununla ilgili sorularınızda
size yardımcı olacaktır.

Etüdler (Kinderhorte)
Etüdlerde (Hortlar) okul sonrası bakım, ev ödevlerinin yapımı ve genellikle okul tatillerinde de bakım programı sunmaktadırlar. Etüd ücretini veliler
kendileri öderler. Ailenin durumuna göre ücreti Jugendamt(Gençlik Dairesi)
karşılayabilir.
Tatil Rehberliği
Bütün tatiller için yıllık program „Bamberger Ferienabenteuer“ (Bamberg
Tatil Macerası) yıllık olarak 1 Şubatta, Jugendamt (Gençlik Dairesi) düzenlediği yazlık tatil programı Pfingsten Tatili öncesi (Mayıs/Haziran) yayınlanır.

Migranten- und Integrationsbeirat der Stadt Bamberg
(Bamberg Şehri Göçmenler ve Entegrasyon Kurumu)
Tel.: 0951 871870, mib@stadt.bamberg.de
www.mib.stadt.bamberg.de
Migrationssozialdienst der AWO (AWO - Göçmen Sosyal Danışma Bürosu), Tel.: 0951 91700936, migrationssozialdienst@awo-bamberg.de
Migrationsdienst der Caritas (Caritas - Göçmen Danışma Bürosu)
Tel.: 0951 2995723, vid.barisic@caritas-bamberg.de
Schulpsychologischer Dienst (Okul Psikolojik Hizmet)
Tel.: 0951 16290
www.schulamt-bamberg.de, Rubrik Schulberatung
Staatliches Schulamt in der Stadt Bamberg (Bamberg Şehrindeki Devlet
Eğitim Dairesi/Kurumu), Tel.: 0951 297461115, schulamt@stadt.bamberg.de, www.schulamt-bamberg.de
Stadtbücherei Bamberg (Bamberg Sehir Kütüphanesi)
Tel.: 0951 9811913, info@stadtbuecherei-bamberg.de
www.stadtbuecherei-bamberg.de
Türkischer Elternverein (Bamberg Türk Veliler Birliği)
Tel.: 0951 9632533 und 0176 82069390
Übersicht Angebote der Ferienbetreuung
(Tatil Programı ve rehberlik sunan kuruluşların listesi)
www.bamberg-familienfreundlich.de/ferienbetreuung.html
Übersicht Angebote der Mittagsbetreuung
(Okul sonrası rehberlik sunan kuruluşların listesi)
www.familie.bamberg.de
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Okul Tatillleri
Tatil zamanları ve okulun olmadığı günler size okul yönetimi tarafından
bildirilir. Bamberg’de sunulan değişik tatil programlarından yararlanabilirsiniz.

Okul Sonrası Bakım (Mittagsbetreuung)
Bamberg‘de birçok ilkokulda en az saat 14’e kadar okul sonrası bakım (etüd)
yapılmaktadır. Saat 16‘a kadar süren bakımlarda (etüdlerde) çocuğunuz
ev ödevlerini tamamlayabilir ve yapılan etkinliklere katılabilir. Okullar tatil
olduğunda bakım da (etüd) yapılmamaktadır. Bakım (Etüd )ücretini veliler
kendileri öderler. Gerekli durumlarda Eğitim ve Katılım Paketinden (Bildungs- und Teilhabepaket) veya İş Bulma Kurumundan (Jobcenter) maddi
destek almak mümkündür.
Ev ödevi ve Öğrenme Desteği
Göçmen kökenli çocuklar için ev ödevi ve öğrenme desteği ücretsiz yapılmaktadır. Bununla ilgili ayrıntılı bilgiyi çocuğunuzun gittiği okuldan veya
göçmen danışma (Migrationsdiensten) bürolarından alabilirsiniz. Bunun yanısıra Bamberg‘de değişik özel kurumlar da ev ödevi yardım kursları düzenlemektedirler. Bununla ilgili de yine okulunuza müracaat edebilirsiniz.

Jugendamt Stadt Bamberg (Bamberg Şehri Gençlik Dairesi)
Tel.: 0951 871531 jugendamt@stadt.bamberg.de
www.jugendamt.bamberg.de

Okulun başlamasıyla ilgili bilgiler
• Okul başlamasıyla olan değişiklikler
• Anne ve Babaların görevleri
• Okul sonrası ve tatillerde sunulan bakım
programları (etüdler)

