
Lernen in 
Bremen

Türkische 
Fassung

Auch erhältlich: Deutsch, Leichte Sprache, Englisch, Fran zösisch, 
Russisch, Bulgarisch, Kurdisch, Arabisch, Persisch

Anaokulundan 

ILKOKULA

Okul hayatına başarılı bir başlangıç için bilgi

•

Okula yaya olarak gitmeyi birlikte uygulayın. 
En kısa olanı değil, en güvenli yolu seçin. 
Birçok okul yayalar için buluşma noktaları, 
yani “Okul Ekspresi” belirledi. Çocuklar 
buralarda buluşur ve okula birlikte giderler. 

Çocuğunuzun uyku saatlerine dikkat edin. 
Çocuğunuz geç saatte yatmamalıdır. İlk öğretim 
çağındaki çocukların yaklaşık 10 saatlik uykuya 
ihtiyacı vardır. Okula zamanında gelebilmesi 
için sabahları kendisini zamanında uyandırın.

Yanına sağlıklı bir kahvaltı
ve tercihen su olmak üzere yeterli 
miktarda içecek verin. 

Birlikte okul çantasına bakın. 
Çantada gerekli tüm şeyler bulunmalı, 
ancak gereksiz yere ağır olmamalıdır. 

Ev ödevlerini yapmak için yer gereklidir.
Ev ödevlerini yapmak için çocuğunuzun 
kendisine ayrılmış ve tercihen kendi yazı 
masası bulunan sakin bir yere ihtiyacı 
vardır. Ödevleri yapmak için sürekli olarak 
belirli bir zaman ayırmanız faydalı olur.

Okulda gününün nasıl geçtiği 
hakkında kendisi ile konuşun. 
Bu şekilde okulda neler olduğunu takip edebilir 
ve gereken önemli şeyleri düşünebilmesi 
için kendisini destekleyebilirsiniz. 

Çocuğunuzun neler öğrendiğine ilgi gösterin.
Okulu ciddiye almanız ve çocuğunuzun 
neler öğrendiği ile ilgilenmeniz 
onun için önemli bir işarettir.

İyi bir iletişimi muhafaza edin   
... çocuğunuzun öğretmenleri ile. Özellikle 
ilk zamanlarda bu çok önemlidir. 

Katılın   
Okulunuzun veli toplantılarına ve bilgilen-
dirme etkinliklerine katılın. Bundan ötesi 
örneğin çocuklarınıza okumakta destek 
olabilir, okul festivallerinde yardım edebilir 
veya gezilerde sınıfa eşlik edebilirsiniz.

Medya için harcanan zamanı azaltın.
Hareket ve spor çocuğunuza öğrenmede 
yardımcı olur, çok fazla televizyon ve bilgisayar 
oyunu onun dikkatine bozucu etki yapar.









 

İlköğretim Okulları

Okul kayıt veya günlük okul yaşamı ile ilgili 
sorularınız için lütfen doğrudan ilkokulunuza 
başvurun. İrtibat bilgilerini mektupta ve 
www.bildung.bremen.de/schulwegweiser 
adresinde bulabilirsiniz.

Çocuk ve Eğitim Senatöründe 
temas edilecek kişi

Okula kayıt işlemleri için bilgi:
Anja Horstmann 
0421 361-18389 
anja.horstmann@bildung.bremen.de

Temsilci:
Anke Warneke 
0421 361-4786 
anke.warneke@bildung.bremen.de

Yayıncı
Çocuk ve Eğitim Senatörü
Rembertiring 8-12 
28195 Bremen

WWW.BILDUNG.BREMEN.DE

BÖYLELIKLE ÇOCUĞUNUZA  
DESTEK OLABILIRSINIZADRESLER



Okula kayıt ile birlikte çocuğunuz için hayatın önemli 
bir kısmı başlamaktadır. Bu broşürdeki bilgiler okula 
başlangıcı kolaylaştıracaktır.

Güncel yılın 30 Haziranına kadar 6 yaşında olacak 
tüm çocukların okula kaydolmaları gerekmektedir. 30 
Eylülüne kadar 6 yaşında olacak çocuklar “Bekleme 
süresindeki çocuklar” olarak adlandırılır. Burada anne 
ve babalar çocuklarının geçerli yılda mı, yoksa bir 
sonraki yılda mı okula gideceklerine karar verebilirler.

Tüm anne ve babalar ekim ayında çocuklarının 
ilkokula kaydını yaptırırlar. Bunun için kendilerine 
doğru zamanda ilgili ilkokula yönelik tüm önemli 
bilgileri ve açıklamaları içeren bir yazı gönderilir. 
Çocukların en kısa yoldan okula gidebilmeleri için 
Bremen’de her cadde bir ilkokul ile ilişkilendirilmiştir. 
Kayıt formu www.bildung.bremen.de/grundschule 
adresinden önceden yüklenebilir ve doldurulabilir. 

Çocuğunuzda özel pedagojik teşvik ihtiyacı mevcut-
sa, lütfen kayıt olduğunuzda bunu bize bildirin. O va-
kit okulda kendisine bu duruma uygun bir yer verilir.









Mazeret / Tatil
Çocuğunuz için kanuni bir okul 
yükümlülüğü söz konusudur. Hasta 
olmadığı zaman her gün okulda olmalıdır. 
Sadece geçerli istisnai durumlarda yazılı 
bir talep ile muaf tutulabilir. Ancak bu 
hemen tatil öncesi ve sonrası günler için 
geçerli değildir.

Hastalık bildirimi
Çocuğunuz hastalanırsa derhal 
sekreterliğe haber veriniz. Iyileştiğinde 
kendisine bir özür yazısı ya da belge verip 
okula gönderin. 

Kaza sigortası
Tüm çocuklar okul saatlerinde kazalara 
karşı sigortalıdır. Bu okul yolu veya okul ile 
gezilerde de geçerlidir.

Bremen Pasosu
Bremen Pasonuz varsa bunu sekreterliğe 
gösterin. Bu öğle yemeği ücretinin 
ödenmesi ve tiyatroya gidiş veya sınıf 
gezileri gibi etkinlikler için geçerlidir. 

İLKOKULA HOŞ GELDINIZ! OKULA IYI BIR  
BAŞLANGIÇ IÇIN

Güvenilir ilkokul  
(Verlässliche Grundschule)

Güvenilir ilkokullar saat 8’den 13’e 
kadar sürer. Daha sonra birçok 

okulda örneğin spor, müzik veya 
tiyatro alanlarında çalışma grupları 
oluşturulur. Bu gruplarda yer almak 

isteğe bağlıdır.

Ana okulları ile ilkokullar 
Bremen’de yakın işbirliği 
yaparlar. Böylelikle 
çocuklar okulları 
kaydolmadan önce 
bile tanımış olurlar. Bu 
onlara güven verir ve 
okula kolay bir başlangıç 
yapmalarını sağlar. 

Birçok okul kayıttan 
önce tanıtım etkinlikleri 
düzenler. Çocuğunuz iyi 
bir destek alabilmesi ve 
başarıyla öğrenebilmesi 
için bunlar önemlidir.

İlkokuldaki günlük 
yaşantı, işbirliği ve 
okulun özel etkinlikleri 
hakkında bilgi alırsınız.

Lütfen korona 
pandemisi ile bağlantılı 
olarak geçerli olan 
güncel koruma 
hükümlerini dikkate 
alın ve okulunuzda 
yayınlanan açıklamalara 
riayet edin.
 

Eğer açık tam gün okulun yanında tam gün okul yerine ihtiyaç duyarsanız bunu kayıt sırasında belirtebilirsiniz. 
Tam gün okul çocukları 7’den 8’e kadar erken saat veya 16’dan 17’ye kadar geç saat ve ayrıca tatillerde rehberlik 

alabilirler. Bu çocuk bakımı teklifleri ücretlidir ve yalnızca yeterli sayıda başvuru olması halinde gerçekleştirilir.

Bağlı tam gün ilkokul  
(Gebundene Ganztagsgrundschule)

Bu okullar her gün saat 8’den 15’e 
kadar veya üç gün 16’ya kadar 

ve iki gün 14’e kadar devam eder. 
Ayriyeten saat 16’ya kadar isteğe 
bağlı rehberlik zamanı vardır. Tüm 

çocuklara öğle yemeği verilir.  

Açık tam gün ilkokul  
(Offene Ganztagsgrundschule)

Burada bazı çocuklar ek etkinliklerde 
yer alır ve kendilerine sıcak öğle 
yemeği verilir. Anne ve babalar 
önceden yapacakları seçimle 

çocuklarının saat 15’e veya 16’ya 
kadar (Cumaları 14’e kadar da 

olabilir) okulda kalacaklarını belirler.

HANGI OKUL TÜRLERI VAR?

OKUL GÜNÜ IÇIN

Çocuğunuzu şahsen kaydettirmelisiniz:

Lütfen şu evrakları getirin:

Kayıt için  
yalnız gelin

Minimum mesa-
feye dikkat edin

Ağız ve burun 
maskesi kullanın

Okula kayıt 
mektubu

Çocuğunuzun 
doğum belgesi

Gerektiğinde 
velayet kararı


