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BADEN- 
WÜRTTEM-
BERG’DEKI 
 OKULLARIN  
IŞLEYIŞI NASIL?



BADEN-WÜRTTEMBERG’DE  
EĞITIM SISTEMI

Okul sisteminin temel ilkesi:  
Bir okulu başarıyla bitirdikten sonra, daha üst seviyeli bir mezuniyet için, 
genel düzeyin üstünde eğitim veren okullara geçilebilir.

GEREKIRSE: ILGILI TÜM MEZUNLARA 1 – 3 YILLIK MESLEK OKULLARI SEÇENEKLERI SUNULUR

OKUL MEZUNIYETLERI

SONDERPÄDAGO GISCHES  
BILDUNGS- UND  

BERATUNGSZENTRUM
5. – 9. sınıflar

HAUPTSCHULE
5. – 9. sınıflar

WERKREALSCHULE
5. – 9./10. sınıflar

REALSCHULE
5. – 10. sınıflar

GEMEINSCHAFTS-
SCHULE

5. – 9./10./13. sınıflar

GYMNASIUM
5. – 12./13. sınıflar

Abitur  
(Allgemeine Hochschulreife)
Yükseköğretim için zorunludur

Mittlerer Bildungsabschluss 
(Mittlere Reife)

Meslek eğitimi için zorunludur

Hauptschulabschluss
Meslek eğitimi için zorunludur

Bildungsabschluss 
Sonderpädagogische Bildungs-  
und Beratungszentren (SBBZ)

ILKOKUL (GRUNDSCHULE) (1. – 4. SINIFLAR)
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(Ludwigsburg İdari Bölgesi’nde uygulanan genel eğitim düzenlemesine göre)
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OKULA GÖNDERME ZORUNLULUĞU

Ebeveynler çocuklarını okula 
göndermekten sorumludur.

 >  Çocuğunuz her okul günü 
zamanında okulda olmalıdır.

 >  Çocuğunuz; geziler, yürüyüş 
günleri, tiyatro ziyaretleri, yüzme 
dersleri gibi tüm zorunlu okul 
etkinliklerine katılmalıdır.

 >  Çocuğunuz hastalandığında: 
Çocuğun hasta olduğu aynı gün 
okula bildirilmelidir. En geç 3 gün 
sonra da okula bir mazeret yazısı 
yazılmalıdır.

 >  Tatiller erken başlatılamaz ya da 
süreleri uzatılamaz. Ebeveynler, 
(Ramazan Bayramı ve Kurban 
Bayramı gibi) büyük dini bayramlar 
için okuldan özel izin talebinde 
bulunabilir.
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OKUL, ANNE/BABA 
OLARAK BENDEN 
VE ÇOCUĞUMDAN 
NE BEKLIYOR?



ÇOCUKLARDAN 
BEKLENENLER

Çocuklardan şunlar bekleniyor ...

 >  derslere katılmaları ve parmak 
kaldırmaları.

 > hiç kimseyi rahatsız etmemeleri.
 > öğretmenlerini izlemeleri.
 > soru sormaları.
 > ev ödevlerini yapmaları.

Okulda cep telefonu kullanımına 
genellikle izin verilmez.

EBEVEYNLERDEN 
BEKLENENLER

Çocuğun okuldaki başarısı için, 
ebeveynler okul ile iş birliği 
yapmalıdır. Okul, ebeveynlerle 
düzenli olarak iletişim kurabilmelidir. 
Ebeveynler ...

 >  okul açısından eşit haklara sahip 
muhataplardır.

 >  öğretmenlerle veli görüşmeleri 
yaparlar.

 > veli toplantılarına katılırlar.
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VELI TOPLANTISI

Ebeveynlerin veli toplantısı, her 
öğretim yılında 2 kez akşamları yapılır. 
Öğretmen veya veli temsilcileri, 
ebeveynleri bu toplantıya davet 
eder. Katılımın tam olması beklenir. 
Toplantıda ebeveynler önemli tarihler 
hakkında bilgilendirilir, sınıf kasası 
için para toplanır ve sorulan sorular 
cevaplandırılır. Ayrıca ebeveynler 
arasından (genellikle 2) sınıf temsilcisi 
de seçilir.

Almanca konuşma zorluğu 
çeken ebeveynler için okul 
gerektiğinde, ücretsiz gönüllü 
tercüman temin edebilir. 
Böyle bir ihtiyacınız 
olduğunda, lütfen bunu 
ilgili öğretmene bildiriniz.

DINI BAYRAMLAR

 >  Heilbronn şehrinde ve idari 
bölgesinde doğan çocukların 
büyük bir çoğunluğu Katolik veya 
Protestandır.

 >  Birçok ebeveyn Hristiyanlık dininin 
mensubu olsa da artık kilisede faal 
değildir.

 >  Okulda genellikle Paskalya, Noel 
Baba ve noel yortusu gibi Hristiyan 
festivalleri ve gelenekleri öne çıkar 
veya kutlanır.

 >  Bunları genellikle tüm çocuklar kutlar.
 >  Zaten günümüzde birçok dini festival 
dünyevi bir karakter kazanmıştır 
(Paskalya, Paskalya tavşanı ile, noel 
yortusu Noel Baba ile).

Ebeveynler, büyük dini bayramlar için 
okuldan özel izin talebinde bulunabilir.
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HASTALIK

Çocuğunuz hasta ve okula 
gelemeyecek durumda ise, bunu 
okulun başlama saatinden önce sözlü 
olarak/telefonla bildirmeniz gerekir. 
Ayrıca çocuğun hasta olduğu, sözlü 
bildirimden en geç üç gün sonra yazılı 
olarak da okula bildirilmelidir (örneğe 
bakınız). 

Datum: ___________

ENTSCHULDIGUNG

Wegen Krankheit konnte mein Kind

_______________________________________________ ,

Klasse ___________ , vom ___________ bis ___________ (Datum) 

die Schule nicht besuchen.

Ich bitte, ihr/sein Fernbleiben zu entschuldigen.

_________________________________
(Unterschrift)

Çocuğunuz beden eğitimi dersine 
katılamayacak ise, bunun için de bir 
mazeret yazısı yazmalısınız.
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ÇOCUĞUMU 
OKULDA NASIL 
DESTEKLEYEBILIRIM?



ÇOCUĞUN DESTEKLENMESI

EBEVEYNLERIN GÖREVLERI

Ebeveynler ...

 >  gerekli okul malzemelerini temin 
eder.

 >  çocuğa ara öğün (beslenme 
çantası) verir.

 >  ev ödevlerinin gerektiği gibi 
yapılmasını sağlar.

 > okul çantasını kontrol eder.
 >  çocuğun okulda iyi ve doğru 
davranmasını sağlar ve gerekli 
becerileri kazanması için onu 
destekler.

OKUL MALZEMELERI

Öğretim yılının başında, öğretmen 
genellikle tüm sınıfa bir malzeme 
listesi dağıtır. Okul, doğru 
malzemelerin teminine büyük önem 
vermektedir.

İsterseniz kırtasiye mağazasından 
malzemelerin birlikte temini 
konusunda yardım alabilirsiniz. Eksik 
malzemeler (örneğin defterler), 
sonradan düzenli olarak satın 
alınmalıdır.

Okul kitapları genellikle okul 
tarafından ücretsiz olarak ödünç 
verilmektedir.

ARA ÖĞÜN VERILMESI

Çocukların eğitim programında 
bir kahvaltı teneffüsü vardır. 
Çocuğunuzun beslenme çantasına her 
gün sağlıklı yiyecekler koyunuz. 

Örneğin:

 >  Ekmek arası sucuk, salam, peynir, 
kaşar vb.

 >  Meyve: Elma, üzüm, mandalina, 
muz, armut vb.

 >  Dilimlenmiş sebze: Domates, salata, 
biber, havuç dilimleri vb.

 > İçecek: Su şişesi
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EV ÖDEVLERININ TAKIBI

Ebeveynler ev ödevlerinin yapılmasını 
sağlar. Çocuğun ev ödevini rahatça 
yapabilmesi için sessiz bir çalışma 
ortamına ihtiyacı vardır. Ödev 
defterinden her gün sırası gelen ev 
ödevlerini kontrol ediniz. Ayrıca:

 >  Ödev defterinde öğretmenin 
yazdığı herhangi bir uyarı var mı?

 > Buna tepki vermeniz gerekiyor mu?

Çocuğunuzu desteklemek amacıyla 
birçok okul ev ödevi etütleri veya 
öğrenci rehberlik programları 
düzenlemektedir. Okulunuzdan bunlar 
hakkında bilgi alınız.

Çocuğunuzun ev ödevlerini 
aksatmadan yapıp yapmadığını 
öğrenmek için, arada bir öğretmeniyle 
görüşebilirsiniz. Almanca konuşmakta 
zorlanıyorsanız bunu öğretmene 
bildirdiğinizde, o sizin için ücretsiz 
gönüllü bir tercüman temin edecektir.
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DIĞER DANIŞMANLIK HIZMETLERI

Okul sosyal hizmetleri
Birçok okulda sosyal hizmet 
uzmanları vardır. Çocuklar/ergenler, 
öğretmenler ve ebeveynler herhangi 
bir sorunları olduğunda (örneğin 
psikolojik baskı, öğrenme güçlüğü, 
vb.) bu uzmanlara başvurabilir.

Okul Psikolojik Danışma Merkezi
Bu merkezde, okulla ilgili soruları 
ve sorunları olan öğrencilere, 
ebeveynlere ve öğretmenlere 
danışmanlık ve destekleme hizmetleri 
sunulmaktadır. Danışmanlık hizmeti 
ücretsiz ve okuldan bağımsız 
olup, başvurular kesinlikle gizli 
tutulmaktadır!

Randevu almak istediğinizde 
başvuracağınız adres:

SCHULPSYCHOLOGISCHE 
BERATUNGSSTELLE
Cäcilienstraße 56
74072 Heilbronn
Anlaşmalı randevular için: 
Telefon: 07131 64-37762
E-posta: spbs@ssa-hn.kv.bwl.de

Bilmenizde yarar var
Finansal zorluk içinde olan aileler, 
gerektiğinde Eğitim ve Katılım 
Paketi’nden (BuT) ilave bir finansal 
yardım alabilmektedir. Okulunuzdan 
konuyla ilgili daha fazla bilgi 
edinebilirsiniz .

15

mailto:spbs%40ssa-hn.kv.bwl.de?subject=


KÜNYE

Heilbronn Idari Bölgesi
Landratsamt Heilbronn
Lerchenstraße 40
74072 Heilbronn

Amt für Migration und Integration
Telefon: 07131 994-8470
E-posta: integration@landratsamt-heilbronn.de

WWW.LANDKREIS-HEILBRONN.DE

Heilbronn Şehri
Bildungsbüro
Marktplatz 11
74072 Heilbronn
Telefon: 07131 56-2410
E-posta: bildungsbuero@heilbronn.de

Stabsstelle Partizipation und Integration
Lohtorstraße 27
74072 Heilbronn
Telefon: 07131 56-4537
E-posta: integration@heilbronn.de

WWW.HEILBRONN.DE

Bu broşür Haziran 2020’de güncellenmiştir.

Tasarım ve Düzenleme: DIE NECKARPRINZEN
Kommunikation und Design GmbH, Heilbronn

Destekleyen Kurum:

mailto:integration%40landratsamt-heilbronn.de?subject=
http://www.landkreis-heilbronn.de
mailto:bildungsbuero%40heilbronn.de?subject=
mailto:integration%40heilbronn.de?subject=
http://www.heilbronn.de

