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Okula kayıt konusunda bilgilendirme
1. Okula kaydetme
Bavyera Eğitim ve Müfredat Yasası’nın (BayEUG) 37. maddesi uyarınca, 2022/23 öğretim Okula gitme
zorunluluğu
yılının başlamasıyla birlikte, 30 Eylül 2022 tarihine dek altı yaşına giren veya ilkokula
kaydı daha önce bir kez ertelenmiş olan bütün çocuklar için okula gitme zorunluluğu
başlayacaktır.
1 Temmuz ila 30 Eylül tarihleri arasında altı yaşına girecek olan çocukların velileri,
çocuklarının zorunlu eğitime başlamalarını gelecek öğretim yılına erteleyebilirler. Bu
durumlarda okul, kayıt işlemi sırasında elde edilen bilgiler temelinde danışmanlık hizmeti
verir ve bir tavsiyede bulunur. Okula başlamayı bir yıl erteleme yönünde tercihte bulunan
veliler, bu kararlarını en geç 10 Nisan tarihinde dek yazılı olarak okula bildirmek
zorundadır.

Zaman aralığı

30 Eylül 2016 tarihinden sonra doğan çocukların velileri, ilgili ilkokula başvurarak,
çocuklarının okula erken kayıt yapmalarını isteme olanağına sahiptir. 31 Aralık 2016
tarihinden sonra doğan bütün çocuklar için, okul psikolojisi açısından değerlendirmelerin
yer aldığı bir bilirkişi raporu gereklidir. Bu çocukların okula alınıp alınmayacakları
konusundaki karar, okul yönetimi tarafından verilir.
Okula erken kayıt için yapılan başvurunun reddi, kaydın ertelenmesi anlamına gelmez.

Okula
erken kayıt

Kaydın ertelenmesi yönünde bir karar ihtimal dahilinde görülse bile, okula kayıt yaptırma
zorunluluğu devam eder.
Bazı çocukların okulda ancak bir sonraki öğrenim yılında başarılı olabilmesi veya kayıt
ertelenirse BayEUG’nin 41. maddesinin 5. fıkrasında öngörüldüğü şekliyle derslere yeterli
derecede katılması beklenebilir. Bu durumlarda, 30 Eylül 2022 tarihinde asgari altı
yaşında olan bir çocuğun okula kaydettirilmesi bir sonraki öğretim yılına ertelenebilir.
Erteleme kararı, ders yılının başlama tarihinden (13 Eylül 2022) önce alınmalıdır. Ancak
aradan geçen dönemde ertelemeyi gerektiren koşulların mevcut olduğunun ortaya çıktığı
durumlarda, 30 Kasım 2022 tarihine dek bu yönde bir karar alınabilir.
Bu konudaki kararı okul yönetimi verir. Ancak karar vermeden önce, okulun velilerin
görüşünü alması gerekir.
Kaydın ertelenmesi; velilerin zorunlu eğitime başlamayı bir sonraki öğretim yılına
halihazırda veya geçmişte ertelemedikleri kimi durumlarda,1 Temmuz ila 30 Eylül tarihleri
arasında altı yaşına girecek olan çocuklar açısından da mümkün olabilir.

Kaydın ertelenmesi

Eğer çocuk bir yuvaya gitmemişse veya Bavyera Entegrasyon Yasası’nın 5. maddesinin
3. fıkrası uyarınca düzenlenen bir hazırlık kursuna katılmamışsa, bunun dışında okula
kayıt kapsamında çocuğun yeterli düzeyde Almanca bilmediği tespit edilirse, ilgili ilkokul
çocuğun okula kayıt yaptırmasını erteleyebilir. Bu durumda çocuk, bir sonraki öğrenim
yılında hazırlık kursunun entegre edildiği bir çocuk yuvasına gitmeye zorunlu tutulabilir
(BayEUG, 37. maddenin 4 fıkrası).
Prensip olarak bütün çocuklar, zorunlu eğitimlerini devamlı ikametgahlarının bulunduğu
bölgenin yetki alanına giren okulda yapmak zorundadır (BayEUG, 42. maddenin 1.
fıkrası). Resmî kurumlar tarafından tanınmış ve işletme iznine sahip özel ilkokullar, bu
uygulamanın dışındadır. Kaydın, yetki alanında bulunan okula yaptırılması gerekir.
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İlgili okul

Okulların yetki alanları ve öğrenimle ilgili bütün diğer konularda bilgi almak üzere okullara
başvurabilirsiniz.
Çocuk özel okula kaydettiriliyorsa, zorunlu eğitim uygulamasına uyulduğunu
denetleyebilmek için bu durumun yetkili okula bildirilmesi gerekir.

Zorunlu eğitimin
denetlenmesi

Okula yeni başlayacak olan bütün çocukların 2022/23 öğretim yılı için okula kayıt
yaptırmaları, Münih’te

Okula kayıt
ne zaman?

16 Mart 2022, Çarşamba günü,
bünyesinde bir Ilkokulun bulunduğu bütün okullarda gerçekleştirilecektir.

nerede?

Pandemiye bağlı nedenlerden ötürü çocuğunuzun ilkokulundan kayıt işleminin hangi
şartlarda gerçekleştirildiğini öğrenebilirsiniz. Eğer kendileri bir mazeret nedeniyle şahsen
gelemiyorsa, çocuğun kaydını yazılı vekalet verdikleri bir başka kişi aracılığıyla
yaptırabilirler. Çocukların kayıt günü inandırıcı nedenlerden ötürü bizzat kayıt yaptırmaya
getirilemediği durumlarda, öncesinden okul yönetiminden randevu almak koşuluyla başka
bir tarihte ilgili okula kayıtlarını yaptırmak mümkündür. Mazeret durumunda okullar
zamanında, 16 Mart 2022 tarihinden önce bilgilendirilmelidir.

Şahsi
başvuru

Kayıt sırasında çocuğun gerekli kimlik bilgilerinin iletilmesi ve ihtiyaç duyulması
durumunda bu bilgilerin doğruluğunu kanıtlayan belgelerin sunulması gerekir.

Belgeler

Velayet tartışmalı ise, varsa bu konudaki mahkeme kararlarının da getirilmesi gerekir.
Sağlık Dairesi’nin (Gesundheitsreferat) tarafından gerçekleştirilen sağlık muayenesinin
(Gesundheitsuntersuchung zur Einschulung) belgesini yanınızda getirmeniz veya öğretim
yılının başladığı tarihe kadar sunmanız gerekir. Bu uygulamaya katılım yasal zorunluluktur
ve Sağlık Dairesi’nin daveti üzerine, birinci sınıfa başlamadan önceki iki yıl içerisinde
gerçekleşir.
Okul kaydı öncesinde gerçekleştirilen sağlık muayenesi hakkında daha geniş bilgiye
www.muenchen.de/rseu adresinden ulaşabilirsiniz.
Mümkünse ayrıca, çocuğun gittiği yuvanın verdiği ve öğrenim çağına geçişle ilgili bilgilerin
yer aldığı belge de sunulmalıdır.
Bir yıl önce ilkokula kayıt yaptırmaları ertelenen çocuklar için, kayıt esnasında yazılı
erteleme kararının da sunulması gerekir.
Yeterli düzeyde Almanca bilmeyen çocuklara yönelik olarak, İlkokul Yönetmeliği’nin
(GrSO) 8. maddesi uyarınca özel destek önlemleri (Almanca sınıfları, DeutschPLUS)
vardır. Bu konuda ayrıntılı bilgi, yetki alanındaki ilkokuldan alınabilir.
Özel pedagojik desteğe ihtiyaç duyan okul çağındaki çocukların zorunlu eğitime
katılmaları için normal okullara veya teşvik okullarına gitmeleri gerekir. Veliler, hukuksal
açıdan mümkün ise ve yetki bölgelerindeki mevcut pratik olanakların buna izin verdiği
durumlarda, çocuklarının hangi okulda ders göreceğine kendileri karar verir (BayEUG’nin
41. maddesinin 1. bendi). Okul kaydı, Halk Okulları Yönetmeliği-F‘nin (VSO-F)
düzenlemeleri uyarınca yetki alanındaki ilkokulda, özel ilkokulda veya Teşvik Merkezi’nde
yapılır.
Okul, çocuğun okula gidecek olgunlukta olup olmadığını tespit etmek üzere bir teste
katılınmasını talep edebilir. Eğer okul, BayEUG’nin 41. maddesinin 5. fıkrası uyarınca
çocuğun derse katılmak için gerekli önkoşulları yerine getirmediğini tespit edecek olursa,
okula kaydını reddeder ve muhtemelen yetkili olduğu düşünülen teşvik merkezine
kaydedilmesini tavsiye eder. Velileri ilkokula alınmasında ısrar ederse, konu Devlet Eğitim
Dairesi’ne intikal ettirilir.
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Yeterli düzeyde
Almanca bilmeyen
çocuklara yönelik
destek programları

Özel pedagojik
desteğe muhtaç
çocuklar

İlkokula gidilmesi için gerekli önkoşulların yerine getirildiğine dair şüphe giderilmemişse,
ilgili ilkokul çocuğun kaydını üç aylığına deneme amacıyla kabul edebilir ve deneme
süresi sona erince bu konuda kesin kararını verebilir.
Çocuğun “kaynaştırma“ (Inklusion) okul profilli bir ilkokula gitmesi de gündeme gelebilir.
Okulun yetki alanında oturmayan çocuklar için, bu okula sevk kararı çıkartmak üzere
başvurmak gerekir. Karar Devlet Eğitim Dairesi‘nce, mevcut kapasite gözetilerek verilir.
Sınıflar ve ders grupları, Devlet Eğitim Dairesi‘nce pedagojik ve okulun örgütlenme
ihtiyaçları gözetilerek oluşturulur.

Sınıfların
oluşturulması

2. Tek tek okullardaki özel pedagojik programlar
Çok sayıda kamu ilkokulunda zorunlu tam günlük okul programı sunulmaktadır. Sizin için
yetkili ilkokulda zorunlu tam günlük okul programının sunulup sunulmadığı konusunda
bilgi alabilirsiniz.
Zorunlu tam günlük okulda, girilmesi zorunlu dersler öğleden önce ve sonraya dağıtılır.
Tüm gün boyunca ders saatleri ile alıştırma ve etüd saatleri sırasıyla birbirini takip eder.
Aynı şekilde sportif, müzikal ve sanatsal yönelimli teşvik programları günün akışı
içerisinde peşpeşe sunulur. Tamamlayıcı olarak boş zamanları değerlendirmek üzere,
okul dışından partner kuruluşlar çeşitli etkinlikler ve projeler sunar. Zorunlu tam günlük
okul, haftanın en az dört gününde ve genellikle saat 16’ya dek uygulanır. Öğle yemeği ve
bazı tamamlayıcı ek programlar dışında zorunlu tam günlük okul ücretsizdir.

Zorunlu tam
günlük okul

Birçok ilkokul isteğe bağlı tam günlük okul hizmetini sunmaktadır. Bölgeniz için yetkili
okulda, isteğe bağlı tam günlük okul programının olup olmadığını öğrenebilirsiniz. İsteğe
bağlı tam günlük okul, normal ders programının hemen ardından başlar. Bu programda
çoğunlukla farklı sınıflardan ve dönemlerden çocukların oluşturduğu gruplara çeşitli boş
zaman aktiviteleri sunulur, örneğin sportif, müzikal ve sanatsal etkinlikler yer alır.
Sunulan etkinliklere bağlı olarak, isteğe bağlı tam günlük okullarda öğrenciler saat 14’e
veya 16’ya dek, haftanın en az dört gününde hizmet sunulur. Öğle yemeği ve bazı
tamamlayıcı ek programlar dışında isteğe bağlı tam günlük okul üzretsizdir.

İsteğe bağlı tam
günlük okul

Kooperasyonlu tam günlük eğitim modeli
(www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Bidlung-undSport/Schule/Ganztag/kooperativer_ganztag) halihazırda, bir dizi kurumda ders saatlerini
takiben ve okul tatillerinde saat 18’e dek rehberlik hizmeti vermektedir ve öğle yemeği, ev
ödevlerine yardım, ayrıca çeşitli pedagojik hizmetler bu programa dahildir. Bu modelin bir
türü olan esnek uygulama, öğleden önceki ders saatinin akabinde sunulur. Ritmik türü ise
tam günlük sınıftaki dersle birleştirilir.
Günümüzde birçok ilkokul, Yenilikçi Proje Okulları (IPS) adı verilen kurumlar olarak
çalışmaktadır ve gündüz yurtlarıyla iş birliği halinde tam günlük eğitim konseptine sahiptir.
Bazı ilkokullarda, seçilmiş bazı dersler iki dilli eğitim olarak görülmektedir.
Bölgenizdeki yetkili okulun, çocuğunuz için arzu ettiğiniz özel bir pedagojik programı
sunmaması durumunda da çocuğunuzu adı geçen yetkili okula kaydettirmeniz
gerekmektedir.
Çocuğunuzun arzu ettiğiniz bir programı sunan okula sevki için başvurmanız durumunda,
kararı BayEUG’nin 43. maddesinin 2. fıkrası uyarınca Devlet Eğitim Dairesi verir.
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Kooperasyonlu
tam günlük eğitim
modeli

IPS sınıfları

İki dilli sınıflar

3. Rehberlik programları
Münih’teki çeşitli okulların bünyesine belediyeye ait gündüz yurtları bağlanmıştır. Çocuklar Gündüz yurtları
bu kurumlarda, öğrencilere ders saatlerinden sonra uzman uzman veya yardımcı pedagoji
elemanları önderliğinde rehberlik hizmeti verilir. Gündüz yurtları ücretlidir. Bu kurumların
açılış saatleri, ücretleri, uygulanan indirimler hakkındaki bilgiye, internette
www.muenchen.de sayfasında, “Tagesheim” anahtar sözcüğünü kullanarak ulaşabilirsiniz.
Bölgenizdeki yetkili ilkokula başvurarak, bu hizmeti sunup sunmadıklarını öğrenebilirsiniz.
Kayıtları “kita finder +” üzerinden ve internette www.muenchen.de/kita adresinde veya
ilgili gündüz yurdunda, okula kayıt tarihi olan

16 Mart 2022, Çarşamba günü yaptırabilirsiniz.
Okul kaydı her zaman, bölgenizdeki yetkili okulda yapılır.
Münih Belediyesi’ne ait gündüz yurtları, kamu ilkokullarında faaliyet gösteren kurumlardır.
Bu kurumlarda çocuklara ve gençlere yönelik olarak ders saatleri dışında öğrenim, eğitim
ve rehberlik programları sunulur.
Devlet Eğitim Dairesi ile Münih Belediyesi’nin Eğitim ve Spor Dairesi arasındaki bir Ortak
İşbirliği Sözleşmesi aracılığıyla, öğretim ve eğitim elemanları arasında işbirliğinin temel
biçimleri güvence altına alınmıştır.
Gündüz yurtları, pedagojik çalışmalarında Bavyera Öğrenim ve Eğitim Planı’nda
(BayBEP) ve ayrıca İlkokul Son Sınıfa Dek Çocukların Öğrenimi ve Eğitimine Dair
Bavyera Genel Kuralları’nda belirlenmiş temel yaklaşımları esas alır.
Bunun dışında belediyenin gündüz yurtlarında geçerli entegratif öğrenim, eğitim ve
rehberlik konularındaki temel standartlar sayesinde, kurumların her birinde aynı yüksek
kaliteye sahip pedagojik çalışmanın sürdürülmesi için gerekli şartlar yaratılmıştır.
Bölgedeki yetkili okullara giden çocukların ve ailelerinin bireysel ihtiyaçlarını gidermek
üzere, gündüz yurtlarının her biri kendine özgü bir pedagojik konsepte ve çalışmalarında
ağırlık noktasına sahiptir.
Öğrenciler için
Münih’teki birçok ilkokulun yetki bölgelerinde ilkokul öğrencileri için gündüz bakımevleri
gündüz
(Hort) veya öğrencilere yer sunan evler oluşturulmuştur. Bu kurumlarda çocuklara ders
bakımevleri (Hort)
saatlerini takiben, öğle yemeği ve pedagojik rehberlik hizmeti verilmektedir. Bu kurumlar,
okullardan ayrı günlük bakımevleridir ve çocukların düzenli eğitimine, öğrenimine ve
bakımına hizmet eder. Bu hizmet ücretlidir. Velayet sahipleri, daha geniş bilgiye bu
kurumların görüşme saatlerinde (prensip olarak Salı günleri, saat 15:00 – 17:00 arasında,
tatil dönemleri ve kurumların kapalı olduğu dönemler hariç) ve internette,
www.muenchen.de/kita adresinden ulaşabilir.

2022/2023 dönemi için çocukların gündüz yurtlarına, “hortlara” veya çocuk bakımevlerine Gündüz yurtları ve
“hortlar” için
kayıtlarını yapma imkânı Eylül 2021’den bu yana devam etmektedir.
kita finder +
Velayet sahipleri çocuklarını özellikle kita finder+ üzerinden rahat bir şekilde online
kaydettirme olanağına sahiptir. Ayrıca bizzat ilgili kurumda kayıt yapmak da mümkündür
(bunun için istisnasız olarak önceden kurumdan telefonla randevu almak gerekir).
Belediyeye ait kurumların yanısıra, bir dizi kamu yararına hizmet veren bağımsız kuruluşla
bazı diğer taşıyıcı kuruluşlar, kita finder+ programında yer almaktadır. kita finder+
hakkındaki bilgilere, internette unter www.muenchen.de/kita adresinden ulaşabilirsiniz.
2022/2023 dönemi için bu kurumlara normal kayıt süresi 16 Mart 2022 tarihine kadar
devam edecektir. Belediyeye bağlı “hortlarda” ve çocuk bakımevlerinde, önceden randevu
alma kaydıyla yukarıda belirtilen çalışma saatlerindeö ayrıca Salı günleri 14:00 – 17:00
saatleri arasında şahsen kayıt başvuruları kabul edilecektir. Dolayısıyla bu kurumlara
şahsen başvurarak kayıt yaptırmak için son imkan 15.03.2022 tarihinde 15:00-17Ç00
saatleri arasındadır. Ancak kita finder+ üzerinden online kaydettirme 16 Mart 2022 günü
hizmetinizdedir. Randevular sınırlı olduğu için, çocuğunuzu 16 Mart 2022 tarihinden çok
daha önce kaydettirmeniz şiddetle tavsiye olunur.
16 Mart 2022 tarihine dek gündüz yurtlarında, belediyeye bağlı “hortlarda” ve çocuk
4

bakımevlerine ulaşan kayıt başvuruları zamanında yapılmış başvuru olarak işlem
görecektir.
16.03.2022 tarihinde yapılacak başvurular için belediyelerin çocuk bakımevlerinden
telefonla randevu alınması gerekmez.
Bu kurumlardaki yerlerin dağılımı ve ardından velayet sahiplerinin, çocuğun
yerleştirileceğine dair bilgilendirilmesi, en erken 17.03.2022 tarihinde mümkün
olacaktır.
Öğle saatlerinde
Öğle saatlerinde rehberlik hizmetini, kamu okullarında sosyal hizmet ve boş zamanlara
yönelik bir pedagojik rehberlik hizmeti olarak oluşturmak mümkündür. Bu hizmet, velilerin rehberlik
ve okulun çocukların eğitimi için gösterdiği çabalara destek sunmayı amaçlar. İlgili okulun
mekanlarında veya okul binasının çok yakınındaki bir başka binada sunulur.
Öğle rehberlik hizmetinin sunulduğu saatler, her bir kurumda çoğunlukla velilerin
ihtiyaçlarına göre belirlenir ve en geç saat 16:30’da sona erer. Saatleri her taşıyıcı kuruluş
kendisi belirler. Taşıyıcı kuruluşun çalışma konseptine ve okulun bulunduğu bölgedeki
ihtiyaca bağlı olarak, bu rehberlik hizmeti tatil dönemlerinde de sunulur. Öğle rehberlik
hizmetinin ücretini taşıyıcı kuruluş bağımsız olarak belirler.
Bu hizmet için kayıt, okul kaydının yapıldığı gün ilgili okulda veya direkt hizmeti veren
taşıyıcı kuruluşta yaptırılır.

4. Okulu tamamlayıcı programlar
Belediye Şan ve Müzik Okulu (Städtische Sing- und Musikschule) Münih’teki ilkokulların
çoğunda temel müzik eğitimi dersi vermektedir. Bu kapsamda, okula yeni başlayan
öğrenciler için temel müzik eğitimine yönelik uygun kurs bulunur.
Kurslarımız ve bir sonraki öğretim yılı için planlanmış programlar hakkındaki bilgilerle
kayıt formlarına, www.muenchen.de/musikschule adresindeki internet sitesinden
ulaşabilirsiniz.
Bu hizmetten yararlanmak istiyorsanız, internetten indirerek doldurduğunuz kayıt formunu
30 Nisan tarihine dek lütfen formun sol üst köşesinde yer alan adrese postalayınız.

Belediye Şan ve
Müzik Okulu
(Städtische Singund Musikschule)

Belediye Hayal Okulu (Städtische Schule der Phantasie) ilkokul çağındaki çocuklara hayal
kurmak, keşif yapmak ve yaratıcı üretim için bir alan sunmaktadır. Sanatçılar çocuklara,
kendi fikirlerini geliştirme ve değişik malzeme ve tekniklerle bu fikirlere bir biçim
kazandırma konusunda destek sunar. Çocuklar oyun şeklinde zamanla kendi estetik form
dillerini bulurlar. Bu yaratıcı süreçte gerçekleştirilen keyifli çalışmalar, çocukların algılarını
geliştirir ve özgüvenlerini güçlendirir.
Kurslar, belediyeye bağlı birçok ilkokulda verilmektedir.
Kayıt formları, okula kayıt günü (16 Mart 2022), internette veya Städt. Schule der
Phantasie, Bayerstr. 28, 80335 München adresindeki okul ofisinde, ayrıca 233 84834 ve
233 84835 No’lu telefonları 9:00 - 12:00 saatleri arasında arayarak temin etmek
mümkündür. Daha geniş bilgi için: www.muenchen.de/schule-der-phantasie
Yıllık kurs ücreti 140,-€. Dilekçe verilmesi durumunda ücrette indirim mümkün olabilir.

Belediye Hayal
Okulu (Städtische
Schule
der Phantasie)

5. Daha geniş bilgi
Daha geniş bilgiye, 21.02.2022 tarihinde yayınlanacak 5 No’lu Eyalet Başkenti Münih’in
Resmi Gazetesi’nde yer alan ve 21.02.2022 tarihinden itibaren bütün okul binalarında
panolara asılacak olan “Okul Kayıtları Konusunda Resmi Duyuru” üzerinden ulaşılabilir.

Resmi duyuru

Bu bilgilere internetten, aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:

İnternet

www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Bildung-und-Sport/Schule/Grundschulen

Staatliches Schulamt in der
Landeshauptstadt München
Schwanthalerstraße 40
80336 München

Landeshauptstadt München
Referat für Bildung und Sport - A-4
Grund-, Mittel-, Förderschulen und
Tagesheime
Bayerstr. 28, 80335 München
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