
İlkokuldan sonra
nereye?

Sayın Anne ve Babalar,
Sayın Veliler,
çocuğunuz ilkokul dördüncü sınıfta ise, 
dördüncü sınıftan sonra ilköğretim sonrası 
bir okula gitmesi gerekir.

� Velilerin ne bilmesi gerekir?

� Velilerin ne yapması gerekir?

Burada sorularınıza
cevap bulabilirsiniz.

Bana başka kim yardımcı olabilir?
Bilgi ve tavsiyeyi aldınız. Yine de çocuğunuz hangi
okula gitmeli bilmiyor musunuz? Bu durumda
ilkokuldaki okul danışmanı (Beratungslehrer/in)
ile konuşun. İl kokuldaki okul danışmanı kim
sorun. Randevu alın. Okul danışmanı size uygun
okulu bulmanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca
isterseniz okul danışmanı çocuğunuzla testler
yapabilir.

Başka bir sorunuz var mı?
Sorularınız varsa, aşağıdaki kişilere sorunuz:
�  Çocuğunuzun sınıf öğretmenine.
� Okul müdürüne.
�  Okul danışmanına.
� Okuldaki sosyal çalışanlara.
� Diğer velilere.
�  Bayan Ost-Sollors, Mannheim Devlet Eğitim Ofisi.
  06 21/292-41 39
  barbara.ost-sollors@ssa-ma.kv.bwl.de

При содействии Министерства по делам иммигрантов
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Kiminle çocuğum hakkında
konuşabilirim?
Çocuğunuz hakkında sınıf öğretmeniyle konuşun.
Öğretmene sorun: Hangi okul türü çocuğum için
uygundur? Öğretmene çocuğunuzun evde nasıl çalıştığını
anlatın. İlkokulunuzda okul sosyal hizmet çalışanı varsa,
ona da sorabilirsiniz.
Ayrıca bu kişilerle konuşabilirsiniz:
�  Okul çocuk bakım kurumlarındaki öğretmenlerle,

mesela okul sonrası bakım evinde (Hort).
�  Çocuk ve gençlik evindeki çalışanlarla.
�  Spor kulübündeki eğitmen ile.
Onlara sorun: 
Çocuğum için ne düşünüyorsunuz?
Birlikte çocuğunuzun evde, okulda/spor kulübünde neler
yaptığını karşılaştırın. Çocuğunuz hakkında size bilgi
vermelerini rica edin. Çocuğum için hangi okul türü
uygun olabilir diye sorun.

Öğretmen-veli görüşmesi nedir?
Çocuğunuz bu yıl dördüncü sınıfa gidiyor ise, okullar sizi
veli görüşme toplantısına davet ederler. Davetiye
öğretmen-veli görüşmesi içindir. Tüm veliler bu
konuşmaya gitmek mecburiyetindedir . Zorunlu veli
toplantısıdır . Sınıf öğretmeni ile çocuğunuzla ilgili
görüşme yapıyor ve çocuğunuzun öğrenme gelişimini
konuşuyorsunuz. Ayrıca çocuğunuz için ilkokul sonrası
okul türü tavsiyesini alıyorsunuz.

Mannheim'da hangi ilkokul sonrası 
okul türleri vardır?
Mannheim’daki ilkokul sonrası okullar şunlardır:
� Temel Öğretim Okulu (Werkrealschule)
� Ortaokul (Realschule)
� Ortak Öğretim Okulu (Gemeinschaftsschule)
� Karma Okul (Integrierte Gesamtschule)
� Lise (Gymnasium)

Okullar hakkında nasıl bilgi alabilirim?
Çocuğunuz bu yıl dördüncü sınıfta ise, ilkokul sizi bir
bilgi toplantısına davet edecektir. Orada ilkokul sonrası
okul türleri hakkında bilgi alacaksınız. Ayrıca
çocuğunuz için hangi okul türünü n uygun olduğunu
öğreneceksiniz. Öğretmenler sizlere bu konuda
danışmanlık yapacaktır. İlkokul sonrası okullarda da
veliler için bilgi toplantıları düzenlenecek. Burada yine
tüm ilkokul sonrası bilgileri alabilirsiniz.

Çocuğum hangi okula gidecek?
Çocuğunuz dört yıldan beri okula devam ediyor.
Çocuğunuzla birlikte düşünün:
�  Çocuğunuz dört yılda ne kadar iyi öğrenebildi?
� Çocuğunuz derslerine nasıl çalışır?
� Seve seve neyi öğrenir?
� Evde ne yapmayı sever?
Bu sorular size çocuğunuzun öğrenme gelişimini
gösterir. Çocuğunuzun öğrenme gelişimini bilmeniz,
uygun okulu bulmanız için önemlidir. Tavsiye,
çocuğun ilkokuldaki performansı ve yetenekleri
hakkındaki değerlendirmeye göre yapılır.

İlkokul önerisi nedir?
Dördüncü sınıfın yarı yıl karnesinde çocuğunuz için
ilkokul sonrası okullardan birini önerirler. İlkokul
önerisinde çocuğunuz için uygun okul türü tavsiyesi
verilir. Çocuğunuzun başka bir okul türünde
okumasını istiyorsanız kararı kendiniz verebilirsiniz.

Çocuğumu nereye kaydetmeliyim?
Çocuğunuz için ilkokul sonrası okul türü buldunuz
mu? O halde çocuğunuzu yeni okulun sekreterlik
ofisinde kaydediniz.

Çocuğumu ne zaman kaydetmeliyim
İlkokuldaki sınıf öğretmenine sorunuz. Sınıf
öğretmeni size kayıt tarihlerini söyler.

Tüm çocuklar tercih ettikleri okuldan
yer bulabiliyorlar m ı?
Hemen hemen tüm çocuklar tercih ettikleri okulda
yer bulabiliyorlar. Ama bazen boş yer kalmıyor. O
halde çocuğunuz başka okula gitmelidir. Bu nedenle
mutlaka tercih listenize iki okul daha yazınız.
Çocuğunuzu tercih ettiğiniz okula kaydettiğinizde,
size bir form verilecektir. O forma tercih ettiğiniz üç
okulu yazın. İlk sırasına en çok istediğiniz okulu,
tercih ettiğiniz diğer iki okulu da ikinci, üçü ncü
sırasına yazın. Çocuğunuzun hangi okula gideceğini,
mayıs ayında mektupla ögrenirsiniz.


