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Çocuğumun ne zamandan sonra 
okula gitmesi gerekiyor?
Altı yaşından itibaren Almanya‘daki bütün çocukların okula 
gitme hakkı ve zorunluluğu bulunuyor. Her yıl Mart ayında, 
ilkokula kaydolması için bir tarih bulunuyor. Çocuğunuzun 
okula gitme yaşı geldiğinde, çocuğunuzu nerede okula 
kaydetmeniz gerektiğini belirten bir mektup alırsınız. 18 yaşına 
kadar okula devam etmesi zorunludur.

Okul masrafl arı nelerdir?

Devlet okullarında eğitim ücretsizdir. Okul kitaplarının da 
satın alınması gerekmiyor. Ancak okul için gereken veya okul 
hayatıyla ilgili olan birçok şeyi velilerin kendileri ödemesi 
gerekiyor. Bunların arasında örneğin defter ve kalemler, beden 
eğitimi kıyafetleri veya sınıf gezilerinin masrafl arı bulunuyor. 
Öğleden sonraki gözetim ve sıcak öğle yemeği de paralı. Parası 
az olan aileler, eğitim ve katılım hizmetleri için destek alabilir.

Eğitim ve katılım hizmetleri

Çocuğum için hangi okul 
materyalleri gerekiyor?
 Okul çantası veya sırt çantaları
 Beden eğitimi dersi için kıyafet ve ayakkabılarının bulunduğu 

beden eğitimi torbası
 Teneffüsler için yiyecek-içecek

Okul kitapları, okulda dağıtılacaktır. Defterleri ve kırtasiye 
malzemelerini ise velilerin satın alması gerekiyor. Nelerin 
kullanılacağı çocuklara okulda söylenecektir.

Çocuğum okulda kaç saat kalacak?

Okulların çoğunda ders, saat 7:45 veya 8‘de başlıyor. Derslerin 
bitimi farklı oluyor ve ders planına göre şekilleniyor. Yarım 
günlük okullarda ders genellikle öğleden önce yapılıyor. 
Öğrenciler, öğle yemeğinde eve gidebiliyor.

Tam günlük okullardaysa öğrenciler saat 16‘ya kadar okulda 
kalıyor. Yarım günlük okuldakiyle aynı dersi görüyorlar. Ancak 
öğle yemekleri ve öğrenme, dinlenme ve oyun oynama 
zamanları da oluyor. Tam günlük okullardaki eğitim ücretsizdir.

Karlsruhe‘daki tam günlük ilkokullar
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Çocuğuma gündüzleri bakılması 
gerekiyor. Hangi bakım 
seçenekleri bulunuyor?
Tam günlük okullarda çocuğunuz saat 16‘ya kadar okulda 
kalıyor. Ancak orada kendisine sıcak bir öğle yemeği veriliyor.

Gerekirse, çocuğunuza saat 16‘dan sonra da bakılmaya devam 
edilebilir. 

Tam günlük okullara gitmeye öğrenciler için de bakım 
sağlanıyor: Onlar, saat 13 veya 14‘e kadar ek bakıma gidebilir 
veya koşullar sağlanıyorsa, bir öğrenci kreşine kaydedilebilirler. 
Sadece belli günlerde bakım gerekiyorsa, bazı okullarda esnek 
öğleden bakım hizmeti sağlanıyor. „Okuldaki eğitim ve bakım 
hizmetleri“ broşüründe, tek tek hangi okulda hangi bakım 
hizmetleri sunulduğu belirtilmiştir. 
Doğrudan okula da sorabilirsiniz.

Broşür: Okuldaki eğitim ve bakım hizmetleri

Çocuğum okul yolunu nasıl bulacak?

İlkokullarda çocuklar okula yayan gidebilir. Birçok çocuk, 
scooter veya bisiklet de kullanabiliyor. Her ilkokulun bir okul 
yolu planı bulunuyor. Burada evden okula giden en güvenli yol 
işaretlenmiş oluyor. Veliler, çocuklarla nasıl güvenli bir şekilde 
okula gidip, sonra tekrar eve dönebileceklerini çalışıyor.

Karlsruhe için okul yolu planları

Daha üst kademedeki okullar, evden daha uzak mesafede 
olabilir. Çocuğunuzun okula gitmek için otobüs ve tren 
kullanması gerektiğinde, masrafl arın bir kısmı size ödenir. 
Bununla ilgili olarak lütfen çocuğunuzun okulundaki sekretere 
danışın.

Çocuğunuz engelliyse veya engelli okuluna gitmesi gerekiyorsa, 
yol masrafl arının tamamı karşılanır.
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Peki ev ödevleri?! 

Ev ödevlerinde öğrenciler, okulda öğrendiklerini tekrar eder. 
Ödevler, ev ödevi defterinde veya haftalık planda yazılı olur. 
Çocukların ev ödevlerini kendilerinin yapması gerekiyor. Ancak 
anlamadıkları şeylerde yardım alabilirler. Çocuğunuzun ev 
ödevleri için desteğe ihtiyacı olduğunda, farklı seçeneklerden 
yararlanabilir. Örneğin birçok okulda, ev ödevi gözetimi 
sunuluyor. Lütfen çocuğunuzun okuluna sorun. Öğrenci kreşine 
giden çocuklar, ev ödevlerini burada yapıyor. Tam günlük 
ilkokullarda çocukların çok nadir ev ödevi oluyor. Çocuğunuzun 
ev ödevlerini eksiksiz ve düzgün bir şekilde yapması önemli. Ev 
ödevlerinde sıkıntı yaşadığınızda, öğretmeniyle konuşabilirsiniz.

Hastalanırsa ne yapmam gerekir? 

Çocuğunuz hastalanırsa ve bu nedenle okula gidemezse, okula 
haber vermeniz gerekir. Çocuğunuz için özür bildiriminde 
bulunmanız gerekir.

Lütfen bunun hangi yolla olması gerektiğini, çocuğunuzun 
okuluna sorun. Örneğin okula telefon edebilirsiniz veya bir 
e-posta yazabilirsiniz.

Çocuğunuzun hastalığı uzun süre devam ederse, okul bir 
belge (rapor) isteyebilir. Raporu, çocuğunuzun doktorundan 
alabilirsiniz. Çocuğunuzun bulaşıcı bir hastalığı varsa, iyileşene 
kadar evde kalması gerekir.

Okulda yemek veriliyor mu?

Öğleden önceki teneffüsler için öğrenciler beslenmelerini 
yanlarında getiriyor. İçeceklerini de yanlarında getirmeleri 
gerekiyor. Birçok okulda su sebili bulunuyor. Buradan 
mataralarına su doldurabilirler.

Tam günlük okullarda ve öğrenci kreşlerinde sıcak öğle yemeği 
veriliyor. Diğer birçok okulunda da öğle yemeği verilen bir 
yemekhanesi bulunuyor. Eğitim ve katılım hizmetleri alan 
öğrenciler için öğle yemeği ücretsizdir.

Tam günlük okullar

Öğrenci kreşi

Eğitim ve katılım hizmetleri
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Okul yılı ve tatiller ne zaman başlıyor?

Baden-Württemberg‘de okul yılı Eylül‘de başlıyor. Ve onu 
izleyen yılın Temmuz ayında sona ediyor. O zaman yaz tatili 
başlıyor. Okul yılı içinde de tatiller var. 
Ayrıca resmi tatillerde de ders yapılmıyor. Tatil tarihlerini 
okuldan veya tatil takvimlerinden öğrenebilirsiniz.

Karlsruhe‘daki okulların tatil tarihleri

Çocuğumun dini tatil günlerinde 
okula gitmesi gerekiyor mu?
Belli bir dini cemaate bağlı olan öğrencileri önemli dini tatil 
günlerinde okula gitmesi gerekmiyor. Ancak bunun önceden 
okul idaresi tarafından onaylanması gerekiyor.

Hangi günlerin tatil günü olduğu, Baden-Württemberg 
eyaletinin okula devam etme yönetmeliğinde belirlenmiştir. 
Doğrudan çocuğunuzun okuluna da sorabilirsiniz.

Baden-Württemberg eyaletinin okula devam 
etme yönetmeliği

Çocuğum tatillerde neler yapabilir? 

Tatillerde, tam günlük okullarda ve öğrenci kreşlerinde tatil 
bakımı sağlanıyor. Başka kuruluşlar da tatillerde çocuklar için 
birçok hizmet sunuyor. Bunlara çoğu zaman önceden kayıt 
yaptırmak gerekiyor. Karlsruh tatil portalında bu konuda bilgi 
bulabilirsiniz.

Karlsruh tatil portalıKarlsruh tatil portalı
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Okula ne olduğunu nasıl öğrenebilirim? 

Çocuğunuzun okulu, dersleri veya gelişimi hakkında sorularınız 
olduğunda, sınıf öğretmeniyle konuşabilirsiniz. Ancak veli 
olarak, okuldan da düzenli olarak bilgi alırsınız. Örneğin sınıftaki 
faaliyetler veya çocuğunuz hakkında bilgi alırsınız.

Bu şekilde bilgi alabilir veya öğretmenlerle konuşabilirsiniz:

Veli gecesi

Yeni bir okul yılı başladığında, her sınıfta bir veli gecesi yapılır. 
Veli gecesi genellikle Ekim ayında yapılır. Burada öğretmenlerle 
tanışabilir ve ders hakkında önemli bilgiler alabilirsiniz. Veli 
gecesinde bir veli temsilcisi de seçilir. Çoğu zaman, velilerle 
çocukların birlikte katılabileceği geziler veya etkinlikler de 
planlanır.

Veli görüşmesi

Veli görüşmesinde, öğretmenle çocuğunuz hakkında 
konuşursunuz. İlkokullarda düzenli bir şekilde veli görüşmeleri 
yapılır. Bunun için size bir davetiye gönderilir. 

Veli görüşmelerinde, kendi dilinizde bir tercüman olmasını 
isteyebilirsiniz. Bu ücretsizdir. Bunu öğretmene sorun.

Çocuğunuzu dert ediyorsanız veya okulla ilgili sorularınız 
olduğunda istediğiniz zaman öğretmenle görüşme talep 
edebilirsiniz.

Veli görüşmeleri için tercüman

Yazı

Öğrencilerle eve sık sık yazı gönderilir. Burada veliler için önemli 
bilgiler verilir.
Bazen bunlarda veli imzası gereken bir kısım bulunur. Bu kısmı 
çocuğunuzun tekrar okula geri getirmesi gerekir.

Mektup defteri

İlkokulda çocukların çoğu zaman öğretmenize bir mesaj 
yazabileceğiniz bir defter (mektup defteri) olur. Örneğin ev 
ödevlerinde sorun yaşadığında. Veya öğretmeniyle görüşmek 
istediğinizde.

E-posta veya telefon

Bazı okullarsa, veliye ulaşmak için e-posta veya telefon yolunu 
tercih ediyor.
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Okul, anne veya baba olarak 
benden ne bekliyor?
Çocuğun eğitim ve gelişiminden velilerle okul birlikte 
sorumludur. Anne veya baba olarak, çocuğunuzun gelişimi 
konusunda okulun en önemli ortağı sizsiniz. Bu nedenle 
veli gecelerine ve veli görüşmelerine katılmanız önemlidir. 
Okul sizinle irtibata geçmek istediğinize size ulaşabilmesi de 
önemlidir.

Veli olarak, çocuğunuzun düzenli bir şekilde ve zamanında 
derse gelmesinden ve hastalandığında özür göndermekten siz 
sorumlusunuz. Okul, çocuğunuzun ev ödevlerini yapmasını ve 
ders için gerekli bütün materyallerinin hazır olmasını da bekler.

Veliler, okulda önemli bir rol oynar. Okuldaki yaşamın 
tasarlanmasına katılırlar. Okul kutlamalarında, etkinliklerinde 
veya faaliyetlerinde veliler fi kirleriyle destek olur ve yardım 
eder. Öğretmenler, çocuklar ve veliler arasında iyi bir birliktelik 
oluşmasına katkı sağlarlar.

Çocuğumu okulda nasıl 
destekleyebilirim? 
Veliler, çocuklarının okulda kendilerini iyi hissetmesine ve iyi 
öğrenmesine büyük bir katkı sağlayabilir.

Çocuğunuzun okulda çok iyi konsantre olabilmesini sağladığınızda, 
çocuğunuzu desteklemiş olursunuz. Örneğin uykusunu 
yeterince alması, düzenli olarak yemek yemesi ve temiz havada 
bolca hareket etmesi, bunun için önemlidir. Akıllı telefonda, 
bilgisayarda, televizyonda veya oyun konsollarında çok fazla zaman 
geçirmemesine dikkat ettiğinizde de çocuğunuzu desteklemiş 
olursunuz.

Okulda arkadaşları olduğunda, çocuğunuz okula seve 
seve gider. Okuldaki diğer çocuklarla arkadaşlık kurmasını 
sağladığınızda, çocuğunuzu desteklemiş olursunuz. Çoğu 
zaman bu yolla başka velilerle de arkadaşlıklar ve alış-verişler 
kuruluyor.

Okulunun nasıl gittiği konusuyla ilgilendiğinizde, çocuğunuzu 
desteklemiş olursunuz. Çocuğunuzu dert ettiğiniz veya yardıma 
ihtiyacı olduğunu düşündüğünüzde her zaman sınıf öğretmenine 
başvurabilirsiniz. Ancak çocuğunuzu, zaten kendi yapabildiği 
şeyleri kendisinin yapması konusunda cesaretlendirdiğinizde de 
onu desteklemiş olursunuz.
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Çocuğumun okulda sorunları 
olduğunda kime danışabilirim? 
Çocuğunuzun okulda sorunları olduğunda ilk 
başvurabileceğiniz kişi, sınıf öğretmenidir. Ancak her okulda, 
özel olarak eğitilmiş danışman öğretmenler de bulunur. Bunlar 
örneğin öğrenme zorluklarında ve dikkat çekici davranışlarda 
size yardımcı olur.

Okul veya ailedeki sorunlarda, okul sosyal hizmetlerine de 
danışabilirsiniz. Bunlar, örneğin çocuğunuz okulda kendini 
iyi hissetmediğinde veya eğitimle ilgili sorularınız olduğunda 
yardımcı olur. Okul sosyal hizmetleri, sizin veya çocuğunuzun 
yardıma ihtiyacı olduğunda size seçeneklerin neler olduğunu da 
söyleyebilir.

Karlsruhe‘daki okul sosyal hizmetleri

Notlar
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