
„İlköğretim okulundan sonra nereye gidilmeli?“ kontrol 
listesi / önerileri / toplantıları 

İlkokul – orta öğretim okulu (5. sınıf) geçişinde dikkate alınması gerekenler: 

www.bildung-in-bielefeld.de 

 

 

 

07.10.2020 

 

 

 
      „İlköğretim okulundan sonra nereye gidilmeli?“ toplantısı 
 

 

 

11/12- 
2020‘den  
01-2021’e 
kadar 

 

Orta öğretim okullarında Akşamları Bilgilendirme Toplantıları ve Açık Kapı Günleri 
 

 ÖNERİ: Toplantıların tarihlerini internette de www.bildung-in-bielefeld.de veya 
www.bielefeld.de (anahtar sözcükler Bildung / Schulen) sayfaları üzerinden 
öğrenebilirsiniz 
 

 

25.01.2021 - 
29.01.2021 

 

İlkokullarda yarıyıl karnelerin verilişi 

  

  Devlet okulları için Okula Kayıt Belgelerinin verilişi 
 

Çocuğunuzun ilkokulundan size bir adet Okula Kayıt Belgesi veriliyor. Bu Okula 
Kayıt Belgesini lütfen doldurunuz ve çocuğunuzu devlet okuluna yazdırmak için bu 
belgeyi yanınızda götürünüz. 

  

 Eğer çocuğunuzu özel okula yazdırmak istiyorsanız kayıt prosedürü ile ilgili 
bilgileri özel okuldan alabilirsiniz. 

  

Orta öğretim okul seçimi için öneriler 

 

 ÖNERİLER: 

 İlkokulun, okul türüyle ilgili orta okula geçiş 

tavsiyesini dikkate alın!   

 Ortaokulun (eğitbilimsel) konsepti çocuğunuzun ihtiyaçlarına uygun 

mu? 

 Size göre hangi okul çocuğunuza en çok destek sunar? 

 Açık Kapı Gününde okul sizde / çocuğunuzda nasıl bir izlenim bıraktı?  

 Okul yolu? Okul, çocuğunuz tarafından kolay ve tehlikesiz ulaşılabilir mi? 

 Okul tam gün veya yarım gün mü sürer? (Öğleden 

sonra bakım var mı?) 

 Okul, devlet okulu mu veya özel okul mu? 

13.02.2021 - 
 

Devlet ortaokullarına kayıt yapma zamanı 

12.03.2021 
 Okul yönetimleriyle daha kolay temasa geçebilmeniz için okul yönetimleri özellikle 
17.02. - 19.02.2021 tarihleri arası sizinle görüşmeye açıktır. 

  
  
 

 Özel ortaokullara kayıt tarihleri, devlet okullarının tarihlerine göre belirleniyor. 
Özel ortaokulların somut kayıt tarihlerini öğrenmek için lütfen özel okula müracaat 
ediniz.  



„İlköğretim okulundan sonra nereye gidilmeli?“ kontrol 
listesi / önerileri / toplantıları 

İlkokul – orta öğretim okulu (5. sınıf) geçişinde dikkate alınması gerekenler: 

www.bildung-in-bielefeld.de 

 

 

 

  

Ortaokula kayıt yapma 
 

Kayıt, seçtiğiniz ortaokulun okul bürosunda / sekreterliğinde yapılıyor. 

 Kayıt için hangi belgeler gerekli? 

 

 Doldurulmuş Okula Kayıt Belgesi 
( Okula Kayıt Belgesi size ilkokul tarafından veriliyor) 

 Çocuğunuzun son ilkokul yarıyıl karnesiyle (4. sınıf) birlikte okul türüyle 
ilgili orta okula geçiş tavsiyesi 

 Ortaokula kayıdını yapmak istediğiniz çocuğunuzun doğum belgesi 
 Eğer mevcutsa: Çocuğunuzun yüzme yeteneğinin belgesi (örneğin 

„Seepferdchen“ yüzme rozetinin belgesi) 

 

15.03.2021 
’den itibaren 

 

Çocuğunuzun ortaokula kabul edip 
edilmediğine dair karar, kayıt yapma 
süresi bittikten sonra çabuk belli 
olacaktır. 

 

 
Bununla ilgili ortaokul tarafından 
yazılı bilgi alacaksınız. 

 

 Eğer çocuğunuz sizin seçtiğiniz okula 
kabul edilmediyse (örneğin 
yerleştirmede çok az kontenjan olduğu 
için), bu okuldan ret bildirisi ve teslim 
etmiş olduğunuz Okula Kayıt Belgesini 
alacaksınız.  
Ret bildirisi ve Okula Kayıt Belgesi ile 
çocuğunuzu başka bir ortaokula 
yazdırabilirsiniz. 

 

Bielefeld kentinin internet sayfasında 
( www.bielefeld.de) hangi okullarda 
daha boş kontenjan olduğunu 
öğrenebilirsiniz. 

  

Öğrenci taşıma ücreti / Öğrenci bileti (SchülerCard) / Okul yolu bileti 
(Schulwegticket) 
2020/2021 okul döneminde Bielefeld’deki devlet öğrencileri için SchülerCard bileti 
gerçekleştirilmiştir. Aylık bilet olmak üzere BI fiyat seviyesinde tüm halka açık toplu 
taşımada geçerlidir ve sınırsız, 24 saat, bütün yıl boyunca kullanılabilir. SchülerCard 
böylece önceki Schulwegticket’in yerine geçmiştir. 
Öğrenci taşıma ücret hakkı olan ögrenciler SchülerCard’ı indirimli alacaktır (aylık 
kendi payını ödeme karşısı). Hakkı olan ilkokul öğrencileri ve öğrenci taşıma ücreti ile 
birlikte Bielefeld-Pass sahibi olanlar SchülerCard’ı ücretsiz alacaktır. Öğrenci taşıma 
ücret hakkı olmayanlar ve bu yüzden yardım hakkına sahip olmayanlar yeni 
SchülerCard’ı kendi ödemeleriyle aylık 29 Euro’ya alabileceklerdir. 
Yeni SchülerCard’ı için tamamen doldurulmuş sipariş formu ile okul üzerinden 
başvurulabilir. 

 ÖNERİ: Daha fazla bilgi ‚Schülerfahrkosten‘ broşürümüzde (okulların okul 
bürosunda veya okul dairesinde bulunur) veya internette www.bielefeld.de (anahtar 
sözcük: Bildung / Schule / Schülerfahrkosten) sayfasında bulabilirsiniz 

18.08.2021 
 

2021 yılında 5. sınıflar için birinci okul günü 
 

Tebrikler! Çocuğunuz çok yakında yeni bir hayat bölümüne başlıyor! Bol şans 
ve başarı dileriz! 

 


