Ebeveynler için Okul
kayıt kılavuzu

Aşağıdaki dillerde mevcut:

Bavyera Okul Sistemi
Okul zorunluluğu ve Okula kaydedilme yaşı
Almanya’da okula gitme zorunluluğu vardır. 30 Eylül tarihine
kadar 6 yaşına girmiş bir çocuk Eylül’den itibaren (Okul yılı
başlanğıcı) okula gitmek zorundadır (Istisna Okula kayıt koridoru).
Eylül ayında Okul kaydı doğduğu aya bağlı: Çocuk 6 yaşına giriyor …
Haziran ayı dahil

Temmuz – Eylül
(Okula kayıt koridoru)

Ekim – Aralık

Çocuğun okula gitmesi
gerekli. Erteleme
kararını Okul verir.

Çocuğun okula gitmesi
gerekli. Okul kayıt
kararını Ebeveynler
verir (12. Nisan kadar).

Çocuk gelecek yıl okula
gitme zorunluluğu
var. Erken kayıt okul
tarafından belirlenir.

Ikamet edilen bölgede ki Okul kayıt zorunluluğu
Çocuğunuzun hangi Ilkokula gitmesi gerektiğini ikamet
ettiğiniz yer veya adresinize bağlıdır. Genel bir bakış, yerleşim
alanına göre bilgiyi (Sprengel) bulabilirsiniz: www.bildungsregion-forchheim.de  Informationen  Einschulungsratgeber
Misafir öğrenci başvurusu
Çocuğunuzu önemli nedenlerden dolayı başka bir devlet okuluna kaydetmek istiyorsanız, Misafir öğrenci başvuru formu
doldura bilirsiniz.Başvuru formları yazılmak zorunda olduğunuz
Okulda mevcuttur. Kararı kayıt olmak zorunda olduğuz Okulun
Belediyesi (çoğunlukla çocuğun oturduğu ikamet bölgesi) verir.
Özel Okullar ve Destek merkezleri
Çocuğunuz özel bir Ilkokula (mesela Montessori-Okulu) veya
bir Destek merkezine gidecek ise, doğru orada kayıt yapabilisiniz.Kayıt olduğunuz okul bağlı olduğunuz okulu bilgilendirecektir.
Yol Masrafı
Okula giden yol 2 km den fazla veya çok tehlikeli olarak
tanılmış ise, Ilkokul öğrencileri ücretsiz Otobüse binebilirler.
Bunun için Ebeveynlerin Okul başlamadan önce başvuruda
bulunması gerekir.Okula kayıt olduğunuzda formu alacaksınız.
Okul ulaşımından Landkreis Forchheim veye ilgili belediye sorumludur. Genel Bakış bilgilerini burdan bulabilirsiniz:
www.bildungsregion-forchheim.de  Informationen
 Einschulungsratgeber

Anaokulunun son senesinde Okula hazırlık
Çocuğunuzu düzenli olarak Anaokuluna götürünüz!
Anaokulu çocuğunuzun gelișiminde ve okula hazırlanmasında
destek olur. Özellikle anaokulun son yılında mesela çocuklar gidecekleri okulu ziyaret ederler veya kütüphaneye giderler. Okul kaydı ile ilgili bütün sorularınızda çocuğunuzun
eğitmenine danıșabilirsiniz.
Okul öncesi çocukların Ebeveynler için bilgilendirme
toplantıları
Bu etkinliklerde önemli bilgiler alacak ve Anaokulunuzun/Okulunuzun hazırlık çalışma imkanlarını tanıyacaksınız. Ayrıca size
çocuğunuzun okul kaydıyla ilgili önemli tarihler bu toplantıda
bildirilir.
Almanca dil desteği (ön kurs)
Ihtiyaca göre çocuklara Anaokulunda ek Almanca dersleri verilebilinir. Aile içinde Almanca dıșında bașka bir dil
konușuluyorsa, bu destek programından yararlanmaları oldukca önemlidir. Ana dili Almanca olan çocuklarda katıla bilirler.
Bu konuda Anaokuluna veya gideceği Ilkokula danıșabilirsiniz.
ÖNERI! Anaokulunda asılı bilgilere dikkat edip önemli tarih ve Ebeveyn için bilgilendirme toplatıları Okul
veya Okul kayıtı.

Ebeveynlerin yapması gereken hazırlıklar
Siz de çocuğunuzu okula başlamadan önce destekleyebilirsiniz!
Okumak ve konuşmak
Çocuğunuza Almanca veya kendi dilinizde kitaplar okuyunuz.
Kitapların ve hikayelerin değerli, heyecan verici olduğunu gösterip, öğretin.Çocuğunuzla kütüphaneye gidin. Çocuğunuza
çok soru sorun ve anlatmasını, açıklamasını isteyin.
Okul yolu
Çocuğunuzla Okul yolunu veya Otobüs durağına gitmeyi deneyin. Okula güvenli bir șekilde gelmesi için çocuğunuza yolda
nasıl davranması ve nelere dikkat etmesi gerektiğini öğretiniz.
Kendi kendine yeterlilik ve destek
Çocuğunuz okula başladığında kendi ișini kendi yapmak ister
ve olması gereken de budur.Ançak okula geçiş çocuğunuz
için yorucudur. Bu dönemi iyi atlatabilmesi için sizin sevgiyle
yapacağınız desteğe ihtiyacı vardır. Kendinize ve çocuğunuza
bu yeni döneme alışmak için yeterince zaman ayırınız.
ÖNERI! Okul öncesi çocuğunuz așağıdaki belirtilen becerilere sahip olması yararlıdır:
• Tek başına giyip çıkarta bilmesi, yalnız tuvalete gidebilmesi
• Makası, yapışkanı ve kalemleri güvenli şekilde kullanabilmesi
• Grup içerisinde ki kurallara uyması, dinlemesi, isteklerini uygun dille iletebilmesi, çekişmelerde sakin kalabilmesi, başkalarıyla iletişim kurabilmesi
• Başladığı işi bitirmesi

Okul kaydı
Okul kaydı Landkreis Forchheim de genelde Mart ayı ortasında
yapılır. Kesin tarihi Anaokulundan veya çocuğunuzun gideceği
okuldan öğrenebilirsiniz.
Okul kaydı için gerekli muayene
Okul kaydı için gerekli muayene,Sağlık Kurumu tarafından
ücretsiz bütün çocuklara mecburi yapılır.Anaokulunda yapılır
veya Ebeveynler Sağlık Kurumu Forchheim tarafından muayeneye çağrılır. Çocuğun Velisinin bu muayenede bulunması
önemlidir. Bu muayeneye, çocuk doktorunun U9 muayene ve
Aşı yapıldığına dair belgeleri getirmeniz gereklidir.
Okul kayıt ișlemi
Çocuğun Velisi Okul kayıt sırasında çocuğuyla birlikte Okulda hazır bulunmak zorundadırlar.Okul kayıttı misafir öğrenci
başvurusu amaçlı ise yine bağlı olduğunuz Okulda Okul kayıt
Işlemi yapılması gerektirir.
Okul kayıt ișlemleri için gerekli olan belgeler
• Çocuğunuzun doğum belgesi
• Sağlık kurumunun Okul kayıt muayenesi sonucu verdiği
formu(eğer yapıldı ise)
• Çocuk doktorunun U9 muayene yaptığına dair belge
• Aşı belgesi Kızamık aşı durumu
• Gerekli durumlarda oturma müsadesi/pasaport
• Gerekli durumda Velayet hakkı veya mahkeme kararı

Okulun başlaması ile gelen değişiklikler
Okul dönemi Eylül ortasında başlar. Okulun 1. gününden itibaren genellikle bütün ailenin günlük düzeni değişir.
Günlük Okul akışı
Dersler genelde Saat 8:00 başlar ve 1. sınıfta Saat 11:00 ile
13:00 arası biter. Çocuğunuz, ders başlamadan 15 dakika
önce okulda olması gerekmektedir. Çocukların haftalık ders
programı ortalama 23 ders saatidir. Haftalık ders planı okul
döneminin başında çocuğunuza verilir.
Derse katılım
Derslere katılım çocuğunuz için yasalar gereğidir.Eğer
çocuğunuz hastalığından dolayı derse katılayamacak durumdaysa mutlaka ders bașlamadan okulu bilgilendirmeniz gerekir.Aksi taktirde Okul çocuğunuza birşey oldu sanıp,
sorumluluğu gereği Yetkili Kurumlara (Jugendamt, Amt für
Schulangelegenheiten ve gerekirse Polise ) bildirmesi gerekli.
Okul tatilleri
Bir Okul döneminde toplam 14 hafta Okul tatili vardır. Tatil zamanları ve okulun olmadığı günler size Okul Yönetimi
tarafından bildirilir.Lütfen Ailece yapacağınız tatilleri, Okul tatillerine göre ayarlayın. Tatil nedeni ile çocuğunuz derslerden muaf
olmayacaktır.
Maddi destek
Sosyal Kurum ve Jobcenter den ihtiyaç belgesi olan Aileler
Bildungs- und Teilhabepaket üzeri (örnek Okul için
Iletişim
gerekli malzeme, öğle yemeği ve Okul gezileri) mali
bilgileri
destek alabilir.
„Gerekli

Adresler“

Danışma hizmetleri (örneğin özel eğitim ihtiyacı)
FOBIS
Okula kayıtla ilgili sorular için (örneğin çocuğunuzun okula
hazır olup olmadığından emin değilseniz veya özel eğitim
gereklimi) bütün destekleri Forchheimer Orientierungs-, Beratungs- und Inklusionsservise (FOBIS). Öğretmen ve Okul
Psikologlarından oluşan ekip bağımsız ve anonüm siz
Iletişim
Ebeveynlere tavsiyede bulunur. Sizi yönlendirir, gebilgileri
„Gerekli
rekirse arabulucu olur diğer kurumlarla.

Adresler“

Özel eğitim ihtiyacı olan çocuk
Çocuğunuzun okula başlamadan önce özel eğitim ihtiyaçları
varsa doğru okulu seçerken bilgi ve destek alabileceğiniz bir
çok yer vardır. Size önerimiz, Okul kayıt tarihinden daha önce
Danışma Merkezlerine başvurmanız.
Danışma Bilgi ve teklifler için iletişim:

Angelehnt an: Der beste Bildungsweg für mein Kind (Bay. Staatsministerium für Unterricht und Kultus)

Tam gün eğitim ve Tatilde bakım (ETÜT)
Landkreis Forchheim de, bütün Ilkokullarda çocuğunuzun ders
bitiminden sonra ek eğitim ve bakım imkanları (Etüt) için kayıt
etme seçeneği sunar. Tanımlamalar, açılış saatleri ve düzenleme çeşitli olup, okuldan okula farklılık gösterebilir.
Bağlı ve açık tam gün hizmetleri öğle yemeği hariç üçretsizdir, ders sonrası bakım (Mittagsbetreuung ve Horte) Ebeveynler -tarafından ödenmesi gerekiyor.Ayrıca Okul sonrası
bakım merkezlerinin (Horte) özel bir özelliği de Okul tatillerinde bakım sunmaları ve gerekirse Jugendamt dan maddi destek alabilmeleridir.
Okul ve oturduğunuz Belediyede olan imkan tekliflerin mevcut
olduğunu,okulunuzdan veya Belediye den öğrene bilirsiniz.
Tatilde bakım ve program (ETÜT)
Okul tatillerinde çocuk bakımı veya boş zaman etkinlikleri için
çeşitli seçenekler vardır.Ilgili Okul ve Belediye deki imkan, tekliflere ek olarak Landkreis deki bütün çocuklar Kreisjugendring
ve Kinderschutzbund programlarına katıla bilirler.

Gerekli Adresler
Landratsamt Forchheim
www.LRA-fo.de
Amt für Jugend, Familie und Senioren
E-Mail: jugendamt@LRA-fo.de

Gerekli Adresler
Amt für soziale Angelegenheiten (Bildung und Teilhabe)
E-Mail: BuT@LRA-fo.de, Tel.: (vormittags) 09191/86-2225 oder -2221
Bildungsbüro des Landkreises Forchheim
www.bildungsregion-forchheim.de
E-Mail: bildungsbuero@LRA-fo.de, Tel.: 09191/86-2402
Gesundheitsamt
E-Mail: schuluntersuchung@LRA-fo.de, Tel.: 09191/86-3550
Öffentlicher Personennahverkehr/Schülerbeförderung
E-Mail: oepnv@LRA-fo.de, Tel.: 09191/86-2506
FamilienLeben Forchheim (u.a. auch Familienstützpunkte)
www.familienleben-forchheim.de
Flüchtlings- und Integrationsberatung Forchheim
www.caritas-bamberg-forchheim.de
E-Mail: soziale.beratung.forchheim@caritas-bamberg-forchheim.de
Tel.: 09191/707224

Grünstift im Haus Barbara (günstiges Schulmaterial für finanziell schwache Familien, Einkaufskarte erforderlich)
Haidfeldtstraße 10, Forchheim, Tel.: 09191/707224
Jobcenter Forchheim
(auch Bildung und Teilhabe für ALG2-Bezieher)
E-Mail: Jobcenter-Forchheim.BuT@jobcenter-ge.de, Tel.: 09191/715200
Kinderschutzbund Kreisverband Forchheim
www.kinderschutzbund-forchheim.de
E-Mail: info@kinderschutzbund-forchheim.de, Tel.: 09191/13370
Kreisjugendring Forchheim
www.kjr-forchheim.de
E-Mail: info@kjr-forchheim.de, Tel.: 09191/73880
Sozialatlas
www.sozialatlas-fo.de
E-Mail: sozialatlas@LRA-fo.de
Staatliches Schulamt Forchheim
www.schulamt-forchheim.de
E-Mail: mail@schulamt-forchheim.de, Tel.: 09191/86-9004

Kapak resmi: Markus Hahn (Korona koşullarına uygun mesafe bırakıp çekilip Montaj yapıldı)

FOBIS (Forchheimer Orientierungs-, Beratungs- und Inklusionsservice Schule)
E-Mail: fobis@schulamt-forchheim.de, Tel.: 09191/670037 (AB)

Yayınlayan:
Landratsamt Forchheim
Bildungsbüro
Am Streckerplatz 3, 91301 Forchheim
Tel. 09191 86-2402, bildungsbuero@LRA-fo.de
www.bildungsbuero@LRA-fo.de
Bildungsregion
Landkreis Forchheim
Bildung gemeinsam gestalten.

| Bildungsbüro

Bu Brojür Staatliche Schulamt Forchheim işbirliği ile
hazırlandı.
Fikir ve sunum için Bamberg şehrinin eğitim ofisine teşekkür
ederiz.
Içerik geliştirme sorumluları:
• Ramona Gebhard und Dr. Julia Schilling,		
Bildungsbüro Landkreis Forchheim
• Cornelia Gensner, Adalbert-Stifter-Grundschule
Forchheim, Lehrerin, Kooperationsbeauftragte 		
Kindergarten – Grundschule
• Markus Hahn, Staatliches Schulamt Forchheim
Bu Brojürün dili: Türkçe
Bu Brojür aşağıda yazan dillerde ücretsiz Bildungsbüro
(Eğitim ofisi) üzeri sipariş edilebilir
www.bildungsregion-forchheim.de
veya PDF olarak internet üzeri indirilebilir:
Arapça, Almanca, Ingilizce, Türkçe
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