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Stuttgart’ta okul ziyareti hakkında bilgilendirme

Sevgili Ebeveynler,
Her eyalette okul ve eğitim sistemi farklıdır. 
Stuttgart’ta okul konusunda zengin seçeneklere sahibiz. Okul, eğitim sistemi ve okul 
ziyareti ile ilgili ders haricinde de birçok soruyla karşılaşıyoruz. Nasıl bir yol izleyeceğinizi 
daha iyi belirleyebilmek için, en önemli bilgileri sizin için bu broşürde derledik. Başka 
sorularınız olursa, broşürün sonunda ilgili iletişim adreslerini bulabilirsiniz. Çocuğunuza 
Stuttgart’ta eğitime güzel bir başlangıç diliyorum. 

Isabel Fezer
Gençlik ve Eğitimden Sorumlu Belediye Başkanı

Çocuğum ne zaman okula başlamalıdır?
Çocuğunuz altı yaşını doldurduğunda okula başlamalıdır. Almanya’da her çocuğun okula 
gitme hakkı vardır. Bu hak aynı zamanda‛devamlılık zorunluluğu‘ adlı bir zorunluluğu da 
beraberinde getirir. Her çocuk yasalara göre okula gitmek zorundadır. 

Hangi okul seçenekleri mevcut?
Çocuklar 1. ile 4. sınıfa kadar ilkokula gider ( yakl. 6 ile 10 yaş arası). Daha sonra 
ortaokula geçerler: Örneğin orta dereceli okul [Werkrealschule], ortaokul [Realschule], 
lise (liseye devam eden ortaokul) [Gymnasium] veya karma okul [Gemeinschaftsschule].

Çocuğum Almanca bilmiyor.
Bu okula gitmesine engel teşkil eder mi?
Evet, bu durumda çocuğunuz diğer çocuklarla Almanca öğreneceği bir hazırlık sınıfına 
[Vorbereitungsklasse] gider. İlkokullarda ve ortaokullarda hazırlık sınıfları mevcuttur. 
Lütfen semtinizde bulunan okulunuzdan veya Stuttgart Eğitim Müdürlüğünden
[Staatlichen Schulamt Stuttgart] www.schulamt-stuttgart.de bilgi edinin.

Çocuğumu ne zaman ve nerede okula kayıt ettirmeliyim? 
Stuttgart’a taşındığınızda çocuğunuzu, bulunduğunuz semtteki okulun sekreterliğinde 
kayıt ettirebilirsiniz.  Kayıt esnasında çocuğunuz yanınızda bulunsun.  Çocuğunuzun 
kimliğini de yanınıza alın.

Okul öncesi muayene nedir?
Çocuğunuz 1. sınıfa başlamadan önce Sağlık Bakanlığı [Gesundheitsamt] tarafından 
muayene edilmelidir. Bu muayene, sağlık kısıtlamalarının erken tespiti için önemlidir. Bu 
sayede çocuğun okula başlamak için hazır olup olmadığını da belirlenebilir.

Çocuğum 6 ile 10 yaş arasında ise, hangi okula gitmelidir?
Çocuğunuz evinizin yakınında bir ilkokula gitmelidir. Çocuğunuz için doğru ilkokulu 
bulmak için, ana okulundaki anaokulu öğretmenleri ile görüşün. Veya doğrudan

www.schulamt-stuttgart.de


semtinizdeki okuldan bilgi alabilirsiniz.  Stuttgart’ın her semtindeki okullara ait bir genel
bakışı www.stuttgart.de/grundschulen İnternet adresinde bulabilirsiniz.

Çocuğum 10 yaşından büyük ise, hangi okula devam etmelidir?
Bu durumda çocuğunuz bir ortaokula gitmelidir. Çocuğunuzu bir ortaokula kayıt ettirin. 
Stuttgart’ta bulunan ortaokullar ile ilgili bilgileri www.stuttgart.de/weiterfuehrende-schulen 
İnternet adresinde bulabilirsiniz.

Anne/baba olarak benden neler bekleniyor?
Çocukların eğitimi ve öğretimi ebeveynlerin ve okulun ortak sorumluluğundadır.  Bu
sebepten dolayı okul sizi düzenli olarak veli toplantılarına davet ederek öğretmenle
görüşmenizi sağlar. Sınıfın diğer velileri ile birlikte veli gecelerine de davet edilirsiniz. 

Bir okul günü ne kadar sürer?
Bir okul gününün süresi çocuğunuzun yaşına bağlı olarak değişir. İlkokulda çocuklar
genellikle öğleden önce okula gider. Ancak tam gün okul ile ders öncesi ve sonrası
bakım imkanları olan okullar da mevcuttur. Dilerseniz çocuğunuz öğleden sonra da
okulda kalabilir. Çoğunlukla çocuklara orada yemek de verilir. Bu konu ile ilgili okulunuza
danışmanızı tavsiye ederiz. 

Tam gün okul nedir?
Tam gün okullarda çocuklara ders dışında farklı alternatifler de sunuluyor. Stuttgart’ta
tam gün okullar ücretsizdir (öğle yemeği hariç). Bir okul günü genel olarak saat 8.00 ile
15.00 veya 16.00 arasıdır.  Bu hizmetten yararlanmak istiyorsanız, çocuğunuzu tam gün

 geçerlidir. Daha ayrıntılıokula kayıt ettirmelisiniz.  Kayıt bağlayıcı olup bir yıl boyunca 
bilgi için bkz. www.stuttgart.de/ganztagesgrundschule

Ne tür bakım imkanları vardır?
Stuttgart ilkokullarında çeşitli bakım imkanları mevcuttur.  Derse başlamadan önce saat
7.00’den itibaren ve ders sonrası saat 17.00’ye kadar çoğu okullarda çocuklara bakım
imkanı sunulmaktadır.  Bunun için çocuğunuzu bağlayıcı olarak bir yıl için kayıt ettirmek
ve ücretini ödemek zorundasınız. İlgili okuldan veya www.stuttgart.de/schule adresinden
erkenden bilgi alabilirsiniz. Sorularınız olursa, 
Eğitim Müdürlüğüne [Schulverwaltungsamt] 0711 216-88250 numaralı telefondan
ulaşabilirsiniz.

Okul ne zaman tatil olur?
Okul tatillerinde çocukların dersi yoktur. Stuttgart'taki tatil günlerini
www.stuttgart.de/schulferien İnternet adresinden öğrenebilirsiniz. Tatil boyunca
çocuğunuz tatil programlarına katılabilir. Tatil programları okulda veya okul dışında başka
bir yerde düzenlenir. Tatil programlarından yararlanmak için çocuğunuz kayıt ettirmek ve
ücret ödemek zorundasınız. Sunulan programlar ve ücretleri hakkında daha fazla bilgiyi
çocuğunuzun okulundan veya www.stuttgart.de/ferien İnternet adresinden
edinebilirsiniz.

Çocuğunuzun herhangi bir engeli veya kronik hastalığı var mı?
Engelli veya kronik hastalığı olan çocuklar için çeşitli imkanlar sunulmaktadır: Çocuğunuz
ilkokula veya ortaokula gidebilir ve farklı şekillerde destek alabilir. Veya çocuğunuz bir
özel eğitim kurumuna yönlendirilir. Bu okullara özel pedagojik eğitim ve danışmanlık
merkezleri [Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)] denir.
Okulunuzdan veya Eğitim Müdürlüğünün 0711 6376-200 no’lu telefonundan bilgi
alabilirsiniz. 

www.stuttgart.de/grundschulen
www.stuttgart.de/weiterfuehrende-schulen
www.stuttgart.de/ganztagesgrundschule
www.stuttgart.de/schule
www.stuttgart.de/schulferien
www.stuttgart.de/ferien


Okul ücreti nedir?
Almanya’da özel okullar hariç, devlet okulları ücretsizdir.  Sadece ek bakım ve yemek
masrafları için ücret ödenir.  Stuttgart’ta birçok aile Familien-Card ve Bonuscard’dan
yararlanır. Böylece bakım ve öğle yemeği masrafları daha hesaplı hale gelir. Daha fazla

www.stuttgart.de/bonuscard İnternetbilgiyi www.stuttgart.de/familiencard ve 
adreslerinden edinebilirsiniz.

İlkokuldan sonra nasıl devam ediyoruz?
Çocuklar 4. sınıftan sonra ortaokula geçiş yaparlar. Ortaokullar:

orta dereceli okul, 
ortaokul, 
lise (liseye devam eden ortaokul) 
karma okul.

Daha küçük yaştaki öğrenciler için (7. sınıfa kadar) de bazı ortaokullarda tam gün okul
imkanı sunulur.  Lütfen ilgili 
Ortaokullar ile ilgili her türlü 

okullardan veya Eğitim Müdürlüğünden bilgi edinin. 
bilgi www.stuttgart.de/weiterfuehrende-schulen

İnternet adresinden edinebilirsiniz.

Bu okullardan hangisi benim çocuğum için uygundur?
İlkokulun 4. sınıfında okulunuz size ortaokul konusunda tavsiyelerde
[Grundschulempfehlung] bulunur. Ancak ebeveyni olarak siz çocuğunuzun hangi okula
devam edeceğine karar verirsiniz: Örneğin orta dereceli okul, ortaokul, lise (liseye devam
eden ortaokul) veya karma okul. İlkokul veya ortaokullarda düzenlenen etkinliklerde de
bilgi edinebilirsiniz.

Peki çocuğum farklı yönde gelişim gösterirse?
Hangi yönde karar verirseniz verin: Kararınız nihai olmak zorunda değil! Okul türünde
değişiklik yapılabilir. Bir okula başladıktan sonra veya okulun yarıda bırakılması

 vardır. Daha fazla bilgidurumunda dahi, çocuğunuzun mezun olmak için birçok imkanı 
için: www.bildungsnavi-bw.de/schulsystem.

Her semtteki ilkokul veya ortaokullar ile ilgili diğer bilgileri Stuttgart Resmi Gazetesi’nden 
[Stuttgarter Amtsblatt] de edinebilirsiniz. Ek bir broşürde her eğitim yılı için özel 
hazırlanmış güncel bir derleme bulabilirsiniz. Bunu, İnternette 
www.stuttgart.de/schule (anahtar kelime ”Publikationen“ (yayınlar)) adresinde
bulabilirsiniz.

Welcome-Center Stuttgart (Stuttgart karşılama merkezi) özel bir görüşmede sizi
Stuttgart’taki hayatınız hakkında bilgilendirecektir.  Danışmanlarımız Almanca, İngilizce
ve birçok başka dile vakıftır. Daha fazla bilgi için
welcome.stuttgart.de/schule

Staatliches Schulamt Stuttgart
Bebelstraße 48
70193 Stuttgart
Telefon 0711 6376-200
Landeshauptstadt Stuttgart 

Schulverwaltungsamt
Hauptstätter Straße 79
70178 Stuttgart
Telefon 0711 216-88337
welcome.stuttgart.de/schule

Destek veren:
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