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Okul İdaresi , 2027. 18.09.2020 
 
 
 
İlkokuldan sonra okul seçimi ( Hangi okula gitmeli? ) 
 
 
Çocuğum için hangi okul daha doğru olur? Okul seçiminde nelere dikkat edilmeli? 
 
 
Bielefeld bölgesindeki orta öğrenim (Sek I ve Sek II) önerileri 
 
Bielefeld bölgesi geniş eğitim olanaklarına sahiptir. Bölgemizde şu anda aşamalı olarak 
kaldırılacak olan Hauptschule (mesleğe yönelik ortaokul) , Realschule (orta öğrenim 
okulu), Gymnasium (lise). karma eğitimli lise. meslek liseleri ve diğer kurumlarıyla 
eğitim veren 62 devlet okulu ve özel okul bulunmaktadır. 
 
Orta öğrenim ( Sek I ve Sek II ) okullarının tanıtımı 
 
İlkokuldan orta öğretime geçiş döneminde anne babaların kendilerine en çok sordukları 
soru,  çocukları için  hangi okulun daha doğru bir seçim olacağıdır. Hangi orta öğrenim 
kurumunun hangi alanda farklılık gösterdiğini bilmek gerekir.  
Birçok okul, ilgilenen ebeveynler ve öğrenciler için bilgi etkinlikleri ve tanıtım günleri 
hazırlayarak,  kendileri ve öğrenim hayatı hakkında özel bilgiler verir ve okulun eğitim 
konseptini  tanıtırlar. Tanıtım ve bilgi alışverişi içeren günler okulların internet 
sayfalarında ( genellikle Kasım – Şubat ayları arasında ) yayınlanır. 
 
Okul seçimi için öneriler 
 
Okul seçiminde aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır: 
          Yeterlilik seviyesi 
          Bağımsız çalışma yeteneği 
          İlgi alanları 
          Öğrenme gelişimi 
          Sosyal davranış 
          Beceriler 
 
En önemli kriterler çocuğunuzun çalışma ve sosyal davranışıdır. Bu davranışlar 
çocuğunuzda ne kadar belirgindir? Bu konuyla ilgili çocuğunuzun öğretmeniyle  
konuşabilirsiniz. 
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Çalışma davranışı 
          Öğrenme ve öğrendiklerini gösterme isteği 
          Dayanıklılık, konsantrasyon ve esneklik 
          Güvenilirlik ve dikkatli çalışma 
          Düşünme becerileri, yaratıcılık ve esneklik 
          Sorun çözme davranışı ve kararlılığı 
          Bağımsızlık ve özgüven 
 
Sosyal Davranış 
          Grup içinde işbirliği ve çalışma yeteneği 
          Çatışma yönetimi ve hoşgörü 
          Eleştiri yeteneği 
          Yardımseverlik 
          Sorumluluk 
          Kurallara uyma 
 
Okul seçimiyle ilgili diğer öneriler: 
 
          İlkokulun önerdiği okul türünü dikkate alın 
          Okulun eğitim konsepti çocuğunuzun gereksinimlerini karşılıyor mu? 
          Sizce hangi okul çocuğunuza daha faydalı olur? 
          Okul tanıtım günü sizde veya çocuğunuzda nasıl bir izlenim bıraktı? 
          Çocuğun okul yolu kolay ve güvenilir mi? 
          Seçilen okul tam gün mü yoksa yarım gün mü? (öğleden sonra etkinlik var mı?) 
          Okul özel mi yoksa devlet okulu mu? 
          Okulla ilgili kendi fikrinizi oluştururken sadece okulun itibarına dayalı bir karar  
          vermekten kaçının 
 
 
Yarıyıl karnesi, kayıt formları ve kayıt 
 
İlkokullar Ocak ayında devlet okulları için yarıyıl karnelerini ve kayıt formlarını 
hazırlarlar. Ebeveynler çocuklarının devam ettiği ilkokuldan kayıt formunu alırlar ve bu 
formu doldurarak çocuğun devam edeceği okula götürürler. (Çocuk özel bir okula devam 
edecekse, ebeveynler kayıtla ilgili bilgileri bu okuldan alırlar.) 
 
Dört haftalık kayıt süresi içinde (13.02 12.03.2021) çocuk bir ortaokula kaydolabilir. 
(Özel okulların kayıt tarihleri de genellikle devlet okullarıyla aynı dönemde yapılır.) 
Orta okullarda kayıt işlemleri okul bürosunda/ sekreterlikte yapılır. 
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Kayıt yaptırmaya giderken neler götürmeli? 
 
          Doldurulmuş Kayıt Formu. ( Gerekli kayıt belgesini çocuğunuzun ilkokulundan 
          alacaksınız. ) 
          Çocuğunuzun ilkokulundan aldığı en son yarıyıl karnesi ( 4. Sınıf ) ve okulun  
          verdiği ortaokul öneri belgesi 
          Ortaokula kaydolacak çocuğun doğum kayıt belgesi 
          Eğer varsa çocuğun yüzme beceri belgesi ( Seepferdchen rozeti ) 
 
 
Kabul ya da ret bildirimi 
 
Çocuğunuzun başvuru yaptığınız okula kabul edilip edilmediğine dair karar, kayıt süresi 
sona erdikten sonra kısa zamanda bildirilecektir. ( En erken 15 Mart 2021 de ) Bu 
konuda, başvuru yaptığınız ortaokuldan yazılı bilgi alacaksınız. 
Çocuğunuza seçtiğiniz okulda ( örn. Okulda yeterli yer olmadığı için ) kendisine bir yer 
verilmemişse, bu okuldan bir ret mektubu ve gönderdiğiniz kayıt formunu geri 
alacaksınız. Ret mektubu ve kayıt formuyla çocuğunuzu başka bir ortaokula 
kaydettirebilirsiniz. Bielefeld Şehrinin internet sayfasında yayınlanan ve sürekli 
güncellenen bir listenin yardımıyla hangi ortaokullarda boş yer olduğunu kendiniz de 
görebilirsiniz. 
 
Güncel Korona virüs Pandemisi dolayısıyla çocuğunuzu seçtiğiniz okula lütfen yalnızca 
yazılı olarak ( posta yoluyla ya da okulun posta kutusuna atarak ) kaydettirin. 
 
 
Ulaşım masrafları/ Öğrenci Kartı/ Okul bileti 
Çocuğunuz için hangi durumda ücretsiz öğrenci kartı alabilirsiniz? 
 
2020/2021 öğrenim dönemi için Öğrenci Kartı (SchülerCard) hazırlandı. Bielefeld’li 
öğrenciler için hazırlanan bu kart, Bielefeld içindeki tüm toplu taşıma araçları için aylık 
geçiş kartı olarak ve tüm yıl boyunca, ( okula gidiş dönüş, okul gezileri ve ayrıca 
tatillerde ve hafta sonlarında da ) geçerlidir. Yeni Öğrenci Kartı için eksiksiz 
doldurulmuş bir form kullanılarak okul aracılığıyla başvuru yapılmalıdır. İstek formu 
MoBiel internet sayfasında da mevcuttur. Daha fazla bilgi için lütfen okul ulaşım 
masrafları broşürüne bakınız. 
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SchülerCard, daha önceki okul biletinin** yerine geçer. Öğrencilerden, ulaşım masrafları 
alma hakkı olanlar, Öğrenci kartını indirimli bir fiyata alırlar. (Aylık katkı payı 
karşılığında). Ulaşım masrafları almaya hak kazanan ilkokul öğrencileri ve Bielefeld 
Kimliği  (Bielefeld Pass) sahipleri Öğrenci Kartını ücretsiz olarak alırlar. Okul ulaşım 
masrafları almaya hakkı olmayanlar aylık 29 Euro  karşılığında öğrenci kartı alabilirler. 
Okul ulaşım masrafları bilgi formunda koşullar hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz. 
 
Bielefeld öğrencileri için yeni toplu taşıma teklifi 6 Şubat 2020 tarihinde Bielefeld 
Belediye Meclisi tarafından kararlaştırılmıştır. Öğrenci Kartına abone olma zorunluluğu 
yoktur. Bielefeld Okul İdaresi bu indirimli öğrenci kartı ile öğrenci ulaşım masraflarını 
ödeme yükümlülüğünü yerine getirmiştir. Bunun dışında kalan ulaşım masrafları 
karşılanmayacaktır. Özel okula devam eden öğrenciler, okulları MoBiel ile anlaşma 
yaptıysa aynı şartlarla öğrenci kartından faydalanabilirler. 
** Bielefeld dışında ikamet eden ve okul ulaşım masrafları almaya hak kazanan 
öğrenciler daha önce olduğu gibi okul bileti kullanmaya devam edeceklerdir. 
 
Öğrenim Materyali Yardımı 
 
Her öğrenciye sınırlı kullanım için, okul yetkilileri tarafından ( kendi katkı payı 
düşüldükten sonra ) ücretsiz olarak öğrenim materyali yardımı sağlanır.(Ya da okul 
dönemi süresince ödünç verilir .) (§ 96 Okul Yasası) 
Ebeveynler okul yılı başına, ortaokulda en fazla 34 Euro ( 102 Eurodan ), lisede ise en 
fazla 31 Euro (93 Eurodan) kişisel katkı payı öderler. İlkokulda öğrenim materyali için 
en fazla 16 Euro (48 Eurodan) katkı payı vardır. Sosyal yardım alıyorsanız, katkı payı 
ödemeniz gerekmez, ancak Hartz-IV alıyorsanız katkı payınız geçerlidir. İstisnai 
durumlarda, gerekli olduğu zaman öğrenme materyalleri için kalıcı kullanım 
sağlanabilir. 
„Öğrenme Materyali“  terimi, derslerde pratik veya alıştırma materyali olarak kullanılan  
nesneleri kapsamaz. Bu materyaller, kişisel donanımın parçası olarak anne baba 
tarafından karşılanmalıdır. Bunlar, teknik yardımcılar ve diğer çalışma materyalleri 
dahil olmak üzere yazı ve çizim kağıdı, kalemler ve her türlü hesap cihazlarını içerir. 
(Kaynak : Schulministerium NRW;  
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/recht/schulrecht/lernmittelfreiheit ) 
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