
 

Amt für Migration und Integration

Hang� ortaokullar var?
B�r çok ortaokul seçeneğ� mevcuttur: 
Hauptschule ve Werkrealschule, Realschule, 
Gymnas�um ve Geme�nschaftsschule.

Hauptschule (temel ortaokul) ve Werkrealschule
(meslek� ortaokul):
Hauptschule (temel ortaokul) ve Werkrealschule’n�n 
(meslek� ortaokul) amacı uygulama yetenekler� des-
teklemek ve çocukları b�r mesleğe hazırlamaktır. 
Hauptschule (temel ortaokul) d�ploması 9. sınıfı b�t�-
ren çocuklara ver�l�r. M�ttlere B�ldungsabschluss (orta 
öğret�m d�ploması) 10. sınıfı b�t�ren çocuklara ver�l�r. 

Realschule (genel ortaokul):
Realschule’ye (genel ortaokul) devam eden öğrenc�lere 
uygulama yetenekler� kazandırılır, aynı zamanda 
teor�k bağlamlar öğret�l�r. Realschule (genel ortaokul) 
daha gen�ş b�r genel eğ�t�m ver�r ve meslek� eğ�t�me 
g�r�ş� kolaylaştırır. Hauptschulabschlussprüfung 
(temel ortaokulu b�t�rme sınavı) 9. sınıfın sonunda, 
Realschulabschlussprüfung (orta öğret�m b�t�rme 
sınavı) 10. sınıfın sonunda yapılır.

Gymnas�um (akadem�k eğ�t�m seçecek olan 
öğrenc�ler�n g�deceğ� orta okul/l�se):
Gymnas�um’da (akadem�k eğ�t�m seçecek olan öğrenc�-
ler�n g�deceğ� orta okul/l�se) öğrenc�lere gen�ş ve ayrıntılı 
b�r genel kültür kazandırılır. Gymnas�um’un (akadem�k 
eğ�t�m seçecek olan öğrenc�ler�n g�deceğ� orta okul/l�se) 
amacı her şeyden önce öğrenc�ler� yüksek öğren�me ha-
zırlamaktır. Gymnas�um’a (akadem�k eğ�t�m seçecek olan 
öğrenc�ler�n g�deceğ� orta okul/l�se) devam eden öğrenc�ler 
12. veya 13.sınıftan sonra Ab�tur (l�se d�ploması) alır. 

Geme�nschaftsschule (karma okul):
Geme�nschaftsschule’de (karma okul) farklı şartlara 
sah�p çocuklar b�rl�kte aynı okulda okur. Bu okula de-
vam eden çocuklar tüm b�t�rme sınavlarına (9. sınıftan 
sonra Hauptschulabschluss (temel ortaokulu b�t�rme 
sınavı), 10. sınıftan sonra m�ttlerer B�ldungsabschluss 
(orta öğret�m b�t�rme sınavı), 12. veya 13. sınıftan sonra 
Ab�tur (l�se b�t�rme sınavı) sınavlarına g�reb�l�rler. Tüm 
b�t�rme sınavları d�ğer okul türler�nde yapılan sınavlarla 
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 çocuğum

aynıdır. Karma okular d�ğer orta okullarla çok yakın �l�şk� 
hal�nde. Örneğ�n b�r Geme�nschaftsschule’de (karma 
okul) Realschule (genel ortaokul) b�t�rme sınavını geç-
t�kten sonra, Fachgymnas�um’da (meslek l�ses�) Ab�tur 
(l�se d�ploması) alınab�l�r. Geme�nschaftsschule (karma 
okullar) da�ma tam gün okullardır.  

Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungs-
zentren/SBBZ (Sosyal Pedagoji Eğitim ve 
Bilgilendirme Merkezi):
Çocuğunuz engelli ve sosyal pedagoji yardımına mı 
ihtiyacı var? Görme, duyma, öğrenme, zihinsel gelişim, 
konuşma, motorik beceri ve sosyoduygusal gelişim 
alanında yardımcı olan özel okullar var (sosyal peda-
goji eğitim ve bilgilendirme merkezleri). Bu okullardan 
sosyopedagojik yardım alınabilir.

Çocuğum �ç�n hang� ortaokul doğru seç�md�r?
Çocuğunuzun devam ett�ğ� �lkokulun öğretmenler� �le 
görüşün. Onlar s�ze ortaokullar �le �lg�l� tavs�yeler ve-
reb�l�r. Ebeveyn olarak çocuğunuzun �lkokuldan sonra 
hang� orta okula devam edeceğ� konusunda son kararı 
s�z ver�rs�n�z. Hang� kararı ver�rsen�z ver�n: Verd�ğ�n�z 
karar kes�n olmak zorunda değ�ld�r. Çocuğunuz farklı 
b�r gel�ş�m gösterd�ğ� takd�rde, okulu değ�şt�reb�l�rs�-
n�z. Ayrıca çocuğunuz b�r okul türünü b�t�rd�kten sonra, 
eğ�t�m�ne devam edeb�lmes� �ç�n çeş�tl� seçenekler 
mevcuttur. Örneğ�n Realschule’y� (genel ortaokul) b�t�-
ren öğrenc�ler Berufl �ches Gymnas�um’a (meslek l�se-
s�) devam edeb�l�r ve Ab�tur (l�se d�ploması) alab�l�rler. 
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Sevgili Veliler,
Okul s�stem� her eyalette farklıdır. Bundan dolayı 
okula devam konusu, ebeveynler�n rolü ve bele-
d�yen�z veya �lçen�zdek� eğ�t�m olanakları �le �lg�l� 
b�rçok soru ortaya çıkıyor. 

Bodenseekre�s’ta çok kapsamlı eğ�t�m olanaklar 
mevcuttur. Ancak çocuğum �ç�n hang� okul en doğ-
rusu ve ebeveyn olarak ben nelere d�kkat etmel�-
y�m?

Bodenseekre�s’tak� okul çeş�tl�l�ğ�n� s�z�n �ç�n daha 
anlaşır hale g�tmek �ç�n 
en öneml� b�lg�ler 
bu broşürde s�z�n �ç�n derlenm�şt�r.

Çocuğunuza okula �y� b�r başlangıç ve başarılı b�r 
eğ�t�m hayatı d�l�yorum!

Ignaz Wetzel
Soz�aldezernent (sosyal h�zmetler da�re başkanı)
Dezernat für Soz�ales, Jugend, Gesundhe�t, 
Arbe�t und M�grat�on (sosyal h�zmetler, gençl�k, 
sağlık, çalışma ve göçten sorumlu da�re)

Çocuğum ne zaman okula başlamalıdır?
Almanya’da çoğu çocuklar altı yaşından �t�baren 
okula başlar. Bazı çocuklar beş yaşında, bazıları �se 
yed� yaşında da okula başlayab�l�r.
Almanya’da okula devam etme zorunluluğu vardır. Bu, 
18 yaşında gelen kadar her çocuğun okula devam etmes� 
gerekt�ğ� anlamına gel�r.

Çocuğumu ne zaman ve nerede �lkolula 
kaydett�rmel�y�m?
Çocuğunuz okul yaşına (6 yaş) geld�ğ�nde oturduğunuz 
muh�t�n yakınlarındak� �lkokula kaydett�rmel�s�n�z. Ço-
cuğunuz �ç�n en uygun �lkokulu seçmek �ç�n, anaokulun-
dak� öğretmenlere danışab�l�rs�n�z. Veya doğrudan �lçe-
n�zdek� veya beled�yen�zdek� okuldan b�lg� alab�l�rs�n�z. 
Çocuğunuzu kayıt �şlem� �ç�n yanınızda götürün. Çocuğu-
nuzun k�ml�ğ�n� yanınıza almayı unutmayın.

E�nschulungsuntersuchung 
(okul muayenes�) ned�r?
Çocuğunuz 6 yaşını doldurduktan sonra 1. sınıfa 
başlamadan önce  sağlık müdürlüğünde 
muayene olması gerek�yor. Bu muayene, çocuğ
unuzun gel�ş�m�n�n okula başlamak �ç�n hazır 
olup olmadığını bel�rlemek açısından öneml�d�r. 
E�nschulungsuntersuchung, (okul muayenes�) Alman-
ya’dak� her çocuk �ç�n zorunludur ve çocuğunuzun 
�y�l�ğ� �ç�n gerekl�d�r.

B�r okul günü ne kadar sürer?
Almanya’da çocuklar hafta �ç�, Pazartes� �le Cuma arası 
okula g�der. Okul yılının başında çocuklara ders planı 
ver�l�r. B�r ders saat� 45 dak�ka sürer. Okul gününün uzun-
luğu seçt�ğ�n�z okula ve çocuğunuzun yaşına göre farklılık 
göster�r. Genel olarak Grundschule'de (�lkokul) çocuklar 
öğleden önce okula g�der. Ders saat�nden önce veya 
sonra �lave b�r bakım talep ed�yorsanız, bu konuyla �lg�l� 
çeş�tl� �mkanlar mevcuttur, örn Nachm�ttagsbetreuung 
(öğleden sonra bakım h�zmet�). Çocuğunuz bu tür b�r 
Nachm�ttagsbetreuung (öğleden sonra bakım h�zmet�) h�z-
met�nde çoğunlukla öğle yemeğ� ve ev ödevler�nde destek 
g�b� h�zmetlerden yararlanır. Çocuğunuzun okulunda ne 
tür �mkanların mevcut olduğunu sorun. 

Tatil

Vel� toplantılarında sınıfın tüm vel�ler�yle b�rl�kte 
dersler hakkında güncel konulardan bahsed�l�r, örn, 
okul gez�ler�, sınıf gez�ler�, okul materyaller�n�n tedar�-
k� ve öğretmenler�n ve vel�ler�n �stekler�. 

Vel� görüş saatler�nde �se ebeveynler özel randevu 
�le öğretmenlerle özel olarak görüşeb�l�rler.

Öğretmenler ebeveynlere ebeveyn mektubu gönde-
r�r ve öneml� randevular ve b�ld�r�mler hakkında b�lg� 
ver�r. 
Aynı şek�lde ebeveynler de özel durumlar �le �lg�l� 
olarak okulu b�lg�lend�rmek zorundadır, örneğ�n çocuk 
hasta olduğunda ve okula gelemed�ğ�nde. 

Çocuğum Almanca konuşamıyor veya çok 
az Almanca konuşab�l�yor. Y�ne de okula 
g�deb�l�r m�?
Evet, mutlaka. Bodenseekre�s'ta yurt dışından gelen 
ve Almanca konuşamayan veya çok az Almanca 
konuşan gençler ve çocuklar �ç�n hazırlık sınıfl arı 
vardır. Çocuklar ve gençler bu hazırlık sınıfl arında 
Almanca konuşmayı, okumayı ve yazmayı öğren�r ve 
ardından normal sınıfa geçeb�l�r.

İlkokuldan sonra okul hayatı nasıl devam 
eder?
Çocuklar 1. �le 4. sınıfa kadar �lkokula g�derler 
(yakl. 6 �le 10 yaş arasında). İlkokulu b�t�ren her çocuk 
ortaokula devam etmek zorundadır. Sınıf öğretmenle-
r�, ebeveynler� ortaokullar hakkında b�lg�lend�r�r ve 
4. sınıfın yarı yıl karnes� �le b�rl�kte çocuğun g�de-
b�leceğ� orta okul �le �lg�l� tavs�yelerde bulunurlar. 
Ebeveynler ayrıca vel� toplantılarında ortaokullar hak-
kında b�lg�lend�r�l�r ve vel� b�lg�lend�rme etk�nl�kler�ne 
katılab�l�rler.

B�r eğ�t�m yılı ne kadar sürer 
ve okullar ne zaman tat�l olur?
Her b�r okul yılı Eylül ayında başlar
ve Ağustos ayında sona erer. Almanya’da 
b�r okul yılı �k� yarı yıla bölünür. Her yarı 
yılın sonunda öğretmenler b�r başarı değerlend�rmes� 
�çeren yarı yıl karnes� düzenler.  
Baden-Württemberg’de öğrenc�ler�n okul tat�ller�:
 Karnaval tat�l�
 Paskalya tat�l�
 Pantkot yortusu

 yaz tat�l�
 sonbahar tat�l�
 Noel tat�l�

Tat�ller�n güncel tar�hler� okul yılının başında okul 
tarafından b�ld�r�l�r.

Okullar tat�l olduğunda çocuklar okula g�tmez ve derse 
g�rmezler. Özell�kle yaz tat�ller�nde tat�l programlarına 
katılab�l�rler. 
Bu tür etk�nl�kler okulda veya başka b�r yerde gerçek-
leşt�r�l�r. Çocuğunuzu bunun �ç�n ayrıca kaydetmen�z ve 
katılım �ç�n b�r ücret ödemen�z gerek�r. 
Etk�nl�kler ve ücretler� hakkında daha fazla b�lg� �ç�n 
çoğunuzun okuluna danışın.

Okul ücret� ne kadardır?
Almanya’da devlet okulları ücrets�zd�r. 
Almanya’da çoğu okul devlet okuludur. 
Ancak ücretl� özel okullar da vardır. Ancak 
ekstra bakım ve öğle yemeğ� �ç�n devlet 
okullarında da ücret öden�r. Ücretler okula göre değ�ş�r. 

Ebeveynlerden neler beklen�r?
Almanya’da geçerl� olan kural: Ebeveynler ve okul ço-
cuğun eğ�t�m�nden müşterek sorumludurlar. Ebevey-
nler akt�f olarak çocuklarının okul hayatına katılır ve 
da�ma öğretmenlerle yakın �let�ş�m hal�nded�r. 
Bu amaçla düzenl� olarak vel� toplantıları ve 
özel vel� görüş saatler� vardır. 

Grundschule (�lkokul):
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leşt�r�l�r. Çocuğunuzu bunun �ç�n ayrıca kaydetmen�z ve 
katılım �ç�n b�r ücret ödemen�z gerek�r. 
Etk�nl�kler ve ücretler� hakkında daha fazla b�lg� �ç�n 
çoğunuzun okuluna danışın.

Okul ücret� ne kadardır?
Almanya’da devlet okulları ücrets�zd�r. 
Almanya’da çoğu okul devlet okuludur. 
Ancak ücretl� özel okullar da vardır. Ancak 
ekstra bakım ve öğle yemeğ� �ç�n devlet 
okullarında da ücret öden�r. Ücretler okula göre değ�ş�r. 

Ebeveynlerden neler beklen�r?
Almanya’da geçerl� olan kural: Ebeveynler ve okul ço-
cuğun eğ�t�m�nden müşterek sorumludurlar. Ebevey-
nler akt�f olarak çocuklarının okul hayatına katılır ve 
da�ma öğretmenlerle yakın �let�ş�m hal�nded�r. 
Bu amaçla düzenl� olarak vel� toplantıları ve 
özel vel� görüş saatler� vardır. 

Grundschule (�lkokul):



Sevgili Veliler,
Okul s�stem� her eyalette farklıdır. Bundan dolayı 
okula devam konusu, ebeveynler�n rolü ve bele-
d�yen�z veya �lçen�zdek� eğ�t�m olanakları �le �lg�l� 
b�rçok soru ortaya çıkıyor. 

Bodenseekre�s’ta çok kapsamlı eğ�t�m olanaklar 
mevcuttur. Ancak çocuğum �ç�n hang� okul en doğ-
rusu ve ebeveyn olarak ben nelere d�kkat etmel�-
y�m?

Bodenseekre�s’tak� okul çeş�tl�l�ğ�n� s�z�n �ç�n daha 
anlaşır hale g�tmek �ç�n 
en öneml� b�lg�ler 
bu broşürde s�z�n �ç�n derlenm�şt�r.

Çocuğunuza okula �y� b�r başlangıç ve başarılı b�r 
eğ�t�m hayatı d�l�yorum!

Ignaz Wetzel
Soz�aldezernent (sosyal h�zmetler da�re başkanı)
Dezernat für Soz�ales, Jugend, Gesundhe�t, 
Arbe�t und M�grat�on (sosyal h�zmetler, gençl�k, 
sağlık, çalışma ve göçten sorumlu da�re)

Çocuğum ne zaman okula başlamalıdır?
Almanya’da çoğu çocuklar altı yaşından �t�baren 
okula başlar. Bazı çocuklar beş yaşında, bazıları �se 
yed� yaşında da okula başlayab�l�r.
Almanya’da okula devam etme zorunluluğu vardır. Bu, 
18 yaşında gelen kadar her çocuğun okula devam etmes� 
gerekt�ğ� anlamına gel�r.

Çocuğumu ne zaman ve nerede �lkolula 
kaydett�rmel�y�m?
Çocuğunuz okul yaşına (6 yaş) geld�ğ�nde oturduğunuz 
muh�t�n yakınlarındak� �lkokula kaydett�rmel�s�n�z. Ço-
cuğunuz �ç�n en uygun �lkokulu seçmek �ç�n, anaokulun-
dak� öğretmenlere danışab�l�rs�n�z. Veya doğrudan �lçe-
n�zdek� veya beled�yen�zdek� okuldan b�lg� alab�l�rs�n�z. 
Çocuğunuzu kayıt �şlem� �ç�n yanınızda götürün. Çocuğu-
nuzun k�ml�ğ�n� yanınıza almayı unutmayın.

E�nschulungsuntersuchung 
(okul muayenes�) ned�r?
Çocuğunuz 6 yaşını doldurduktan sonra 1. sınıfa 
başlamadan önce  sağlık müdürlüğünde 
muayene olması gerek�yor. Bu muayene, çocuğ
unuzun gel�ş�m�n�n okula başlamak �ç�n hazır 
olup olmadığını bel�rlemek açısından öneml�d�r. 
E�nschulungsuntersuchung, (okul muayenes�) Alman-
ya’dak� her çocuk �ç�n zorunludur ve çocuğunuzun 
�y�l�ğ� �ç�n gerekl�d�r.

B�r okul günü ne kadar sürer?
Almanya’da çocuklar hafta �ç�, Pazartes� �le Cuma arası 
okula g�der. Okul yılının başında çocuklara ders planı 
ver�l�r. B�r ders saat� 45 dak�ka sürer. Okul gününün uzun-
luğu seçt�ğ�n�z okula ve çocuğunuzun yaşına göre farklılık 
göster�r. Genel olarak Grundschule'de (�lkokul) çocuklar 
öğleden önce okula g�der. Ders saat�nden önce veya 
sonra �lave b�r bakım talep ed�yorsanız, bu konuyla �lg�l� 
çeş�tl� �mkanlar mevcuttur, örn Nachm�ttagsbetreuung 
(öğleden sonra bakım h�zmet�). Çocuğunuz bu tür b�r 
Nachm�ttagsbetreuung (öğleden sonra bakım h�zmet�) h�z-
met�nde çoğunlukla öğle yemeğ� ve ev ödevler�nde destek 
g�b� h�zmetlerden yararlanır. Çocuğunuzun okulunda ne 
tür �mkanların mevcut olduğunu sorun. 

Tatil

Vel� toplantılarında sınıfın tüm vel�ler�yle b�rl�kte 
dersler hakkında güncel konulardan bahsed�l�r, örn, 
okul gez�ler�, sınıf gez�ler�, okul materyaller�n�n tedar�-
k� ve öğretmenler�n ve vel�ler�n �stekler�. 

Vel� görüş saatler�nde �se ebeveynler özel randevu 
�le öğretmenlerle özel olarak görüşeb�l�rler.

Öğretmenler ebeveynlere ebeveyn mektubu gönde-
r�r ve öneml� randevular ve b�ld�r�mler hakkında b�lg� 
ver�r. 
Aynı şek�lde ebeveynler de özel durumlar �le �lg�l� 
olarak okulu b�lg�lend�rmek zorundadır, örneğ�n çocuk 
hasta olduğunda ve okula gelemed�ğ�nde. 

Çocuğum Almanca konuşamıyor veya çok 
az Almanca konuşab�l�yor. Y�ne de okula 
g�deb�l�r m�?
Evet, mutlaka. Bodenseekre�s'ta yurt dışından gelen 
ve Almanca konuşamayan veya çok az Almanca 
konuşan gençler ve çocuklar �ç�n hazırlık sınıfl arı 
vardır. Çocuklar ve gençler bu hazırlık sınıfl arında 
Almanca konuşmayı, okumayı ve yazmayı öğren�r ve 
ardından normal sınıfa geçeb�l�r.

İlkokuldan sonra okul hayatı nasıl devam 
eder?
Çocuklar 1. �le 4. sınıfa kadar �lkokula g�derler 
(yakl. 6 �le 10 yaş arasında). İlkokulu b�t�ren her çocuk 
ortaokula devam etmek zorundadır. Sınıf öğretmenle-
r�, ebeveynler� ortaokullar hakkında b�lg�lend�r�r ve 
4. sınıfın yarı yıl karnes� �le b�rl�kte çocuğun g�de-
b�leceğ� orta okul �le �lg�l� tavs�yelerde bulunurlar. 
Ebeveynler ayrıca vel� toplantılarında ortaokullar hak-
kında b�lg�lend�r�l�r ve vel� b�lg�lend�rme etk�nl�kler�ne 
katılab�l�rler.

B�r eğ�t�m yılı ne kadar sürer 
ve okullar ne zaman tat�l olur?
Her b�r okul yılı Eylül ayında başlar
ve Ağustos ayında sona erer. Almanya’da 
b�r okul yılı �k� yarı yıla bölünür. Her yarı 
yılın sonunda öğretmenler b�r başarı değerlend�rmes� 
�çeren yarı yıl karnes� düzenler.  
Baden-Württemberg’de öğrenc�ler�n okul tat�ller�:
 Karnaval tat�l�
 Paskalya tat�l�
 Pantkot yortusu

 yaz tat�l�
 sonbahar tat�l�
 Noel tat�l�

Tat�ller�n güncel tar�hler� okul yılının başında okul 
tarafından b�ld�r�l�r.

Okullar tat�l olduğunda çocuklar okula g�tmez ve derse 
g�rmezler. Özell�kle yaz tat�ller�nde tat�l programlarına 
katılab�l�rler. 
Bu tür etk�nl�kler okulda veya başka b�r yerde gerçek-
leşt�r�l�r. Çocuğunuzu bunun �ç�n ayrıca kaydetmen�z ve 
katılım �ç�n b�r ücret ödemen�z gerek�r. 
Etk�nl�kler ve ücretler� hakkında daha fazla b�lg� �ç�n 
çoğunuzun okuluna danışın.

Okul ücret� ne kadardır?
Almanya’da devlet okulları ücrets�zd�r. 
Almanya’da çoğu okul devlet okuludur. 
Ancak ücretl� özel okullar da vardır. Ancak 
ekstra bakım ve öğle yemeğ� �ç�n devlet 
okullarında da ücret öden�r. Ücretler okula göre değ�ş�r. 

Ebeveynlerden neler beklen�r?
Almanya’da geçerl� olan kural: Ebeveynler ve okul ço-
cuğun eğ�t�m�nden müşterek sorumludurlar. Ebevey-
nler akt�f olarak çocuklarının okul hayatına katılır ve 
da�ma öğretmenlerle yakın �let�ş�m hal�nded�r. 
Bu amaçla düzenl� olarak vel� toplantıları ve 
özel vel� görüş saatler� vardır. 

Grundschule (�lkokul):



Sevgili Veliler,
Okul s�stem� her eyalette farklıdır. Bundan dolayı 
okula devam konusu, ebeveynler�n rolü ve bele-
d�yen�z veya �lçen�zdek� eğ�t�m olanakları �le �lg�l� 
b�rçok soru ortaya çıkıyor. 

Bodenseekre�s’ta çok kapsamlı eğ�t�m olanaklar 
mevcuttur. Ancak çocuğum �ç�n hang� okul en doğ-
rusu ve ebeveyn olarak ben nelere d�kkat etmel�-
y�m?

Bodenseekre�s’tak� okul çeş�tl�l�ğ�n� s�z�n �ç�n daha 
anlaşır hale g�tmek �ç�n 
en öneml� b�lg�ler 
bu broşürde s�z�n �ç�n derlenm�şt�r.

Çocuğunuza okula �y� b�r başlangıç ve başarılı b�r 
eğ�t�m hayatı d�l�yorum!

Ignaz Wetzel
Soz�aldezernent (sosyal h�zmetler da�re başkanı)
Dezernat für Soz�ales, Jugend, Gesundhe�t, 
Arbe�t und M�grat�on (sosyal h�zmetler, gençl�k, 
sağlık, çalışma ve göçten sorumlu da�re)

Çocuğum ne zaman okula başlamalıdır?
Almanya’da çoğu çocuklar altı yaşından �t�baren 
okula başlar. Bazı çocuklar beş yaşında, bazıları �se 
yed� yaşında da okula başlayab�l�r.
Almanya’da okula devam etme zorunluluğu vardır. Bu, 
18 yaşında gelen kadar her çocuğun okula devam etmes� 
gerekt�ğ� anlamına gel�r.

Çocuğumu ne zaman ve nerede �lkolula 
kaydett�rmel�y�m?
Çocuğunuz okul yaşına (6 yaş) geld�ğ�nde oturduğunuz 
muh�t�n yakınlarındak� �lkokula kaydett�rmel�s�n�z. Ço-
cuğunuz �ç�n en uygun �lkokulu seçmek �ç�n, anaokulun-
dak� öğretmenlere danışab�l�rs�n�z. Veya doğrudan �lçe-
n�zdek� veya beled�yen�zdek� okuldan b�lg� alab�l�rs�n�z. 
Çocuğunuzu kayıt �şlem� �ç�n yanınızda götürün. Çocuğu-
nuzun k�ml�ğ�n� yanınıza almayı unutmayın.

E�nschulungsuntersuchung 
(okul muayenes�) ned�r?
Çocuğunuz 6 yaşını doldurduktan sonra 1. sınıfa 
başlamadan önce  sağlık müdürlüğünde 
muayene olması gerek�yor. Bu muayene, çocuğ
unuzun gel�ş�m�n�n okula başlamak �ç�n hazır 
olup olmadığını bel�rlemek açısından öneml�d�r. 
E�nschulungsuntersuchung, (okul muayenes�) Alman-
ya’dak� her çocuk �ç�n zorunludur ve çocuğunuzun 
�y�l�ğ� �ç�n gerekl�d�r.

B�r okul günü ne kadar sürer?
Almanya’da çocuklar hafta �ç�, Pazartes� �le Cuma arası 
okula g�der. Okul yılının başında çocuklara ders planı 
ver�l�r. B�r ders saat� 45 dak�ka sürer. Okul gününün uzun-
luğu seçt�ğ�n�z okula ve çocuğunuzun yaşına göre farklılık 
göster�r. Genel olarak Grundschule'de (�lkokul) çocuklar 
öğleden önce okula g�der. Ders saat�nden önce veya 
sonra �lave b�r bakım talep ed�yorsanız, bu konuyla �lg�l� 
çeş�tl� �mkanlar mevcuttur, örn Nachm�ttagsbetreuung 
(öğleden sonra bakım h�zmet�). Çocuğunuz bu tür b�r 
Nachm�ttagsbetreuung (öğleden sonra bakım h�zmet�) h�z-
met�nde çoğunlukla öğle yemeğ� ve ev ödevler�nde destek 
g�b� h�zmetlerden yararlanır. Çocuğunuzun okulunda ne 
tür �mkanların mevcut olduğunu sorun. 

Tatil

Vel� toplantılarında sınıfın tüm vel�ler�yle b�rl�kte 
dersler hakkında güncel konulardan bahsed�l�r, örn, 
okul gez�ler�, sınıf gez�ler�, okul materyaller�n�n tedar�-
k� ve öğretmenler�n ve vel�ler�n �stekler�. 

Vel� görüş saatler�nde �se ebeveynler özel randevu 
�le öğretmenlerle özel olarak görüşeb�l�rler.

Öğretmenler ebeveynlere ebeveyn mektubu gönde-
r�r ve öneml� randevular ve b�ld�r�mler hakkında b�lg� 
ver�r. 
Aynı şek�lde ebeveynler de özel durumlar �le �lg�l� 
olarak okulu b�lg�lend�rmek zorundadır, örneğ�n çocuk 
hasta olduğunda ve okula gelemed�ğ�nde. 

Çocuğum Almanca konuşamıyor veya çok 
az Almanca konuşab�l�yor. Y�ne de okula 
g�deb�l�r m�?
Evet, mutlaka. Bodenseekre�s'ta yurt dışından gelen 
ve Almanca konuşamayan veya çok az Almanca 
konuşan gençler ve çocuklar �ç�n hazırlık sınıfl arı 
vardır. Çocuklar ve gençler bu hazırlık sınıfl arında 
Almanca konuşmayı, okumayı ve yazmayı öğren�r ve 
ardından normal sınıfa geçeb�l�r.

İlkokuldan sonra okul hayatı nasıl devam 
eder?
Çocuklar 1. �le 4. sınıfa kadar �lkokula g�derler 
(yakl. 6 �le 10 yaş arasında). İlkokulu b�t�ren her çocuk 
ortaokula devam etmek zorundadır. Sınıf öğretmenle-
r�, ebeveynler� ortaokullar hakkında b�lg�lend�r�r ve 
4. sınıfın yarı yıl karnes� �le b�rl�kte çocuğun g�de-
b�leceğ� orta okul �le �lg�l� tavs�yelerde bulunurlar. 
Ebeveynler ayrıca vel� toplantılarında ortaokullar hak-
kında b�lg�lend�r�l�r ve vel� b�lg�lend�rme etk�nl�kler�ne 
katılab�l�rler.

B�r eğ�t�m yılı ne kadar sürer 
ve okullar ne zaman tat�l olur?
Her b�r okul yılı Eylül ayında başlar
ve Ağustos ayında sona erer. Almanya’da 
b�r okul yılı �k� yarı yıla bölünür. Her yarı 
yılın sonunda öğretmenler b�r başarı değerlend�rmes� 
�çeren yarı yıl karnes� düzenler.  
Baden-Württemberg’de öğrenc�ler�n okul tat�ller�:
 Karnaval tat�l�
 Paskalya tat�l�
 Pantkot yortusu

 yaz tat�l�
 sonbahar tat�l�
 Noel tat�l�

Tat�ller�n güncel tar�hler� okul yılının başında okul 
tarafından b�ld�r�l�r.

Okullar tat�l olduğunda çocuklar okula g�tmez ve derse 
g�rmezler. Özell�kle yaz tat�ller�nde tat�l programlarına 
katılab�l�rler. 
Bu tür etk�nl�kler okulda veya başka b�r yerde gerçek-
leşt�r�l�r. Çocuğunuzu bunun �ç�n ayrıca kaydetmen�z ve 
katılım �ç�n b�r ücret ödemen�z gerek�r. 
Etk�nl�kler ve ücretler� hakkında daha fazla b�lg� �ç�n 
çoğunuzun okuluna danışın.

Okul ücret� ne kadardır?
Almanya’da devlet okulları ücrets�zd�r. 
Almanya’da çoğu okul devlet okuludur. 
Ancak ücretl� özel okullar da vardır. Ancak 
ekstra bakım ve öğle yemeğ� �ç�n devlet 
okullarında da ücret öden�r. Ücretler okula göre değ�ş�r. 

Ebeveynlerden neler beklen�r?
Almanya’da geçerl� olan kural: Ebeveynler ve okul ço-
cuğun eğ�t�m�nden müşterek sorumludurlar. Ebevey-
nler akt�f olarak çocuklarının okul hayatına katılır ve 
da�ma öğretmenlerle yakın �let�ş�m hal�nded�r. 
Bu amaçla düzenl� olarak vel� toplantıları ve 
özel vel� görüş saatler� vardır. 

Grundschule (�lkokul):



 

Amt für Migration und Integration

Hang� ortaokullar var?
B�r çok ortaokul seçeneğ� mevcuttur: 
Hauptschule ve Werkrealschule, Realschule, 
Gymnas�um ve Geme�nschaftsschule.

Hauptschule (temel ortaokul) ve Werkrealschule
(meslek� ortaokul):
Hauptschule (temel ortaokul) ve Werkrealschule’n�n 
(meslek� ortaokul) amacı uygulama yetenekler� des-
teklemek ve çocukları b�r mesleğe hazırlamaktır. 
Hauptschule (temel ortaokul) d�ploması 9. sınıfı b�t�-
ren çocuklara ver�l�r. M�ttlere B�ldungsabschluss (orta 
öğret�m d�ploması) 10. sınıfı b�t�ren çocuklara ver�l�r. 

Realschule (genel ortaokul):
Realschule’ye (genel ortaokul) devam eden öğrenc�lere 
uygulama yetenekler� kazandırılır, aynı zamanda 
teor�k bağlamlar öğret�l�r. Realschule (genel ortaokul) 
daha gen�ş b�r genel eğ�t�m ver�r ve meslek� eğ�t�me 
g�r�ş� kolaylaştırır. Hauptschulabschlussprüfung 
(temel ortaokulu b�t�rme sınavı) 9. sınıfın sonunda, 
Realschulabschlussprüfung (orta öğret�m b�t�rme 
sınavı) 10. sınıfın sonunda yapılır.

Gymnas�um (akadem�k eğ�t�m seçecek olan 
öğrenc�ler�n g�deceğ� orta okul/l�se):
Gymnas�um’da (akadem�k eğ�t�m seçecek olan öğrenc�-
ler�n g�deceğ� orta okul/l�se) öğrenc�lere gen�ş ve ayrıntılı 
b�r genel kültür kazandırılır. Gymnas�um’un (akadem�k 
eğ�t�m seçecek olan öğrenc�ler�n g�deceğ� orta okul/l�se) 
amacı her şeyden önce öğrenc�ler� yüksek öğren�me ha-
zırlamaktır. Gymnas�um’a (akadem�k eğ�t�m seçecek olan 
öğrenc�ler�n g�deceğ� orta okul/l�se) devam eden öğrenc�ler 
12. veya 13.sınıftan sonra Ab�tur (l�se d�ploması) alır. 

Geme�nschaftsschule (karma okul):
Geme�nschaftsschule’de (karma okul) farklı şartlara 
sah�p çocuklar b�rl�kte aynı okulda okur. Bu okula de-
vam eden çocuklar tüm b�t�rme sınavlarına (9. sınıftan 
sonra Hauptschulabschluss (temel ortaokulu b�t�rme 
sınavı), 10. sınıftan sonra m�ttlerer B�ldungsabschluss 
(orta öğret�m b�t�rme sınavı), 12. veya 13. sınıftan sonra 
Ab�tur (l�se b�t�rme sınavı) sınavlarına g�reb�l�rler. Tüm 
b�t�rme sınavları d�ğer okul türler�nde yapılan sınavlarla 

Bodenseekre�s Eyalet Of�s� �ç�n yetk�l� k�ş�

Chr�st�ne Krämer    
Eğ�t�m koord�nasyonu, entegrasyon
Albrechtstraße 75, Raum A 401   
88045 Fr�edr�chshafen
Tel.: 07541 204-5654
E-posta: chr�st�ne.kraemer@bodenseekre�s.de   

S�mone Schlachter
Bodenseekre�s eğ�t�m bölges�, sosyal planlama
Albrechtstraße 75, Raum A 412/413  
88045 Fr�edr�chshafen
Tel.: 07541 204-5740
E-posta: s�mone.schlachter@bodenseekre�s.de

Bu broşür aşağıdak� d�llerde mevcuttur:
 Arapça
 Almanca
 İng�l�zce
 Farsça
 Fransızca
 İtalyanca
 Rumence
 Rusça
 Sırpça
 İspanyolca
 Türkçe

 çocuğum

aynıdır. Karma okular d�ğer orta okullarla çok yakın �l�şk� 
hal�nde. Örneğ�n b�r Geme�nschaftsschule’de (karma 
okul) Realschule (genel ortaokul) b�t�rme sınavını geç-
t�kten sonra, Fachgymnas�um’da (meslek l�ses�) Ab�tur 
(l�se d�ploması) alınab�l�r. Geme�nschaftsschule (karma 
okullar) da�ma tam gün okullardır.  

Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungs-
zentren/SBBZ (Sosyal Pedagoji Eğitim ve 
Bilgilendirme Merkezi):
Çocuğunuz engelli ve sosyal pedagoji yardımına mı 
ihtiyacı var? Görme, duyma, öğrenme, zihinsel gelişim, 
konuşma, motorik beceri ve sosyoduygusal gelişim 
alanında yardımcı olan özel okullar var (sosyal peda-
goji eğitim ve bilgilendirme merkezleri). Bu okullardan 
sosyopedagojik yardım alınabilir.

Çocuğum �ç�n hang� ortaokul doğru seç�md�r?
Çocuğunuzun devam ett�ğ� �lkokulun öğretmenler� �le 
görüşün. Onlar s�ze ortaokullar �le �lg�l� tavs�yeler ve-
reb�l�r. Ebeveyn olarak çocuğunuzun �lkokuldan sonra 
hang� orta okula devam edeceğ� konusunda son kararı 
s�z ver�rs�n�z. Hang� kararı ver�rsen�z ver�n: Verd�ğ�n�z 
karar kes�n olmak zorunda değ�ld�r. Çocuğunuz farklı 
b�r gel�ş�m gösterd�ğ� takd�rde, okulu değ�şt�reb�l�rs�-
n�z. Ayrıca çocuğunuz b�r okul türünü b�t�rd�kten sonra, 
eğ�t�m�ne devam edeb�lmes� �ç�n çeş�tl� seçenekler 
mevcuttur. Örneğ�n Realschule’y� (genel ortaokul) b�t�-
ren öğrenc�ler Berufl �ches Gymnas�um’a (meslek l�se-
s�) devam edeb�l�r ve Ab�tur (l�se d�ploması) alab�l�rler. 
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Hang� ortaokullar var?
B�r çok ortaokul seçeneğ� mevcuttur: 
Hauptschule ve Werkrealschule, Realschule, 
Gymnas�um ve Geme�nschaftsschule.

Hauptschule (temel ortaokul) ve Werkrealschule
(meslek� ortaokul):
Hauptschule (temel ortaokul) ve Werkrealschule’n�n 
(meslek� ortaokul) amacı uygulama yetenekler� des-
teklemek ve çocukları b�r mesleğe hazırlamaktır. 
Hauptschule (temel ortaokul) d�ploması 9. sınıfı b�t�-
ren çocuklara ver�l�r. M�ttlere B�ldungsabschluss (orta 
öğret�m d�ploması) 10. sınıfı b�t�ren çocuklara ver�l�r. 

Realschule (genel ortaokul):
Realschule’ye (genel ortaokul) devam eden öğrenc�lere 
uygulama yetenekler� kazandırılır, aynı zamanda 
teor�k bağlamlar öğret�l�r. Realschule (genel ortaokul) 
daha gen�ş b�r genel eğ�t�m ver�r ve meslek� eğ�t�me 
g�r�ş� kolaylaştırır. Hauptschulabschlussprüfung 
(temel ortaokulu b�t�rme sınavı) 9. sınıfın sonunda, 
Realschulabschlussprüfung (orta öğret�m b�t�rme 
sınavı) 10. sınıfın sonunda yapılır.

Gymnas�um (akadem�k eğ�t�m seçecek olan 
öğrenc�ler�n g�deceğ� orta okul/l�se):
Gymnas�um’da (akadem�k eğ�t�m seçecek olan öğrenc�-
ler�n g�deceğ� orta okul/l�se) öğrenc�lere gen�ş ve ayrıntılı 
b�r genel kültür kazandırılır. Gymnas�um’un (akadem�k 
eğ�t�m seçecek olan öğrenc�ler�n g�deceğ� orta okul/l�se) 
amacı her şeyden önce öğrenc�ler� yüksek öğren�me ha-
zırlamaktır. Gymnas�um’a (akadem�k eğ�t�m seçecek olan 
öğrenc�ler�n g�deceğ� orta okul/l�se) devam eden öğrenc�ler 
12. veya 13.sınıftan sonra Ab�tur (l�se d�ploması) alır. 

Geme�nschaftsschule (karma okul):
Geme�nschaftsschule’de (karma okul) farklı şartlara 
sah�p çocuklar b�rl�kte aynı okulda okur. Bu okula de-
vam eden çocuklar tüm b�t�rme sınavlarına (9. sınıftan 
sonra Hauptschulabschluss (temel ortaokulu b�t�rme 
sınavı), 10. sınıftan sonra m�ttlerer B�ldungsabschluss 
(orta öğret�m b�t�rme sınavı), 12. veya 13. sınıftan sonra 
Ab�tur (l�se b�t�rme sınavı) sınavlarına g�reb�l�rler. Tüm 
b�t�rme sınavları d�ğer okul türler�nde yapılan sınavlarla 
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hal�nde. Örneğ�n b�r Geme�nschaftsschule’de (karma 
okul) Realschule (genel ortaokul) b�t�rme sınavını geç-
t�kten sonra, Fachgymnas�um’da (meslek l�ses�) Ab�tur 
(l�se d�ploması) alınab�l�r. Geme�nschaftsschule (karma 
okullar) da�ma tam gün okullardır.  

Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungs-
zentren/SBBZ (Sosyal Pedagoji Eğitim ve 
Bilgilendirme Merkezi):
Çocuğunuz engelli ve sosyal pedagoji yardımına mı 
ihtiyacı var? Görme, duyma, öğrenme, zihinsel gelişim, 
konuşma, motorik beceri ve sosyoduygusal gelişim 
alanında yardımcı olan özel okullar var (sosyal peda-
goji eğitim ve bilgilendirme merkezleri). Bu okullardan 
sosyopedagojik yardım alınabilir.

Çocuğum �ç�n hang� ortaokul doğru seç�md�r?
Çocuğunuzun devam ett�ğ� �lkokulun öğretmenler� �le 
görüşün. Onlar s�ze ortaokullar �le �lg�l� tavs�yeler ve-
reb�l�r. Ebeveyn olarak çocuğunuzun �lkokuldan sonra 
hang� orta okula devam edeceğ� konusunda son kararı 
s�z ver�rs�n�z. Hang� kararı ver�rsen�z ver�n: Verd�ğ�n�z 
karar kes�n olmak zorunda değ�ld�r. Çocuğunuz farklı 
b�r gel�ş�m gösterd�ğ� takd�rde, okulu değ�şt�reb�l�rs�-
n�z. Ayrıca çocuğunuz b�r okul türünü b�t�rd�kten sonra, 
eğ�t�m�ne devam edeb�lmes� �ç�n çeş�tl� seçenekler 
mevcuttur. Örneğ�n Realschule’y� (genel ortaokul) b�t�-
ren öğrenc�ler Berufl �ches Gymnas�um’a (meslek l�se-
s�) devam edeb�l�r ve Ab�tur (l�se d�ploması) alab�l�rler. 
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Hang� ortaokullar var?
B�r çok ortaokul seçeneğ� mevcuttur: 
Hauptschule ve Werkrealschule, Realschule, 
Gymnas�um ve Geme�nschaftsschule.

Hauptschule (temel ortaokul) ve Werkrealschule
(meslek� ortaokul):
Hauptschule (temel ortaokul) ve Werkrealschule’n�n 
(meslek� ortaokul) amacı uygulama yetenekler� des-
teklemek ve çocukları b�r mesleğe hazırlamaktır. 
Hauptschule (temel ortaokul) d�ploması 9. sınıfı b�t�-
ren çocuklara ver�l�r. M�ttlere B�ldungsabschluss (orta 
öğret�m d�ploması) 10. sınıfı b�t�ren çocuklara ver�l�r. 

Realschule (genel ortaokul):
Realschule’ye (genel ortaokul) devam eden öğrenc�lere 
uygulama yetenekler� kazandırılır, aynı zamanda 
teor�k bağlamlar öğret�l�r. Realschule (genel ortaokul) 
daha gen�ş b�r genel eğ�t�m ver�r ve meslek� eğ�t�me 
g�r�ş� kolaylaştırır. Hauptschulabschlussprüfung 
(temel ortaokulu b�t�rme sınavı) 9. sınıfın sonunda, 
Realschulabschlussprüfung (orta öğret�m b�t�rme 
sınavı) 10. sınıfın sonunda yapılır.

Gymnas�um (akadem�k eğ�t�m seçecek olan 
öğrenc�ler�n g�deceğ� orta okul/l�se):
Gymnas�um’da (akadem�k eğ�t�m seçecek olan öğrenc�-
ler�n g�deceğ� orta okul/l�se) öğrenc�lere gen�ş ve ayrıntılı 
b�r genel kültür kazandırılır. Gymnas�um’un (akadem�k 
eğ�t�m seçecek olan öğrenc�ler�n g�deceğ� orta okul/l�se) 
amacı her şeyden önce öğrenc�ler� yüksek öğren�me ha-
zırlamaktır. Gymnas�um’a (akadem�k eğ�t�m seçecek olan 
öğrenc�ler�n g�deceğ� orta okul/l�se) devam eden öğrenc�ler 
12. veya 13.sınıftan sonra Ab�tur (l�se d�ploması) alır. 

Geme�nschaftsschule (karma okul):
Geme�nschaftsschule’de (karma okul) farklı şartlara 
sah�p çocuklar b�rl�kte aynı okulda okur. Bu okula de-
vam eden çocuklar tüm b�t�rme sınavlarına (9. sınıftan 
sonra Hauptschulabschluss (temel ortaokulu b�t�rme 
sınavı), 10. sınıftan sonra m�ttlerer B�ldungsabschluss 
(orta öğret�m b�t�rme sınavı), 12. veya 13. sınıftan sonra 
Ab�tur (l�se b�t�rme sınavı) sınavlarına g�reb�l�rler. Tüm 
b�t�rme sınavları d�ğer okul türler�nde yapılan sınavlarla 
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Bodenseekre�s eğ�t�m bölges�, sosyal planlama
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88045 Fr�edr�chshafen
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aynıdır. Karma okular d�ğer orta okullarla çok yakın �l�şk� 
hal�nde. Örneğ�n b�r Geme�nschaftsschule’de (karma 
okul) Realschule (genel ortaokul) b�t�rme sınavını geç-
t�kten sonra, Fachgymnas�um’da (meslek l�ses�) Ab�tur 
(l�se d�ploması) alınab�l�r. Geme�nschaftsschule (karma 
okullar) da�ma tam gün okullardır.  

Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungs-
zentren/SBBZ (Sosyal Pedagoji Eğitim ve 
Bilgilendirme Merkezi):
Çocuğunuz engelli ve sosyal pedagoji yardımına mı 
ihtiyacı var? Görme, duyma, öğrenme, zihinsel gelişim, 
konuşma, motorik beceri ve sosyoduygusal gelişim 
alanında yardımcı olan özel okullar var (sosyal peda-
goji eğitim ve bilgilendirme merkezleri). Bu okullardan 
sosyopedagojik yardım alınabilir.

Çocuğum �ç�n hang� ortaokul doğru seç�md�r?
Çocuğunuzun devam ett�ğ� �lkokulun öğretmenler� �le 
görüşün. Onlar s�ze ortaokullar �le �lg�l� tavs�yeler ve-
reb�l�r. Ebeveyn olarak çocuğunuzun �lkokuldan sonra 
hang� orta okula devam edeceğ� konusunda son kararı 
s�z ver�rs�n�z. Hang� kararı ver�rsen�z ver�n: Verd�ğ�n�z 
karar kes�n olmak zorunda değ�ld�r. Çocuğunuz farklı 
b�r gel�ş�m gösterd�ğ� takd�rde, okulu değ�şt�reb�l�rs�-
n�z. Ayrıca çocuğunuz b�r okul türünü b�t�rd�kten sonra, 
eğ�t�m�ne devam edeb�lmes� �ç�n çeş�tl� seçenekler 
mevcuttur. Örneğ�n Realschule’y� (genel ortaokul) b�t�-
ren öğrenc�ler Berufl �ches Gymnas�um’a (meslek l�se-
s�) devam edeb�l�r ve Ab�tur (l�se d�ploması) alab�l�rler. 
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Okul ile ilgili 
daha fazla bilgi

Markdorf Eğ�t�m Müdürlüğü: 
Okul, göç ve hazırlık sınıfl arı
Staatl�ches Schulamt Markdorf 
Am Stadtgraben 25
88677 Markdorf
Telefon: 07544 5097-0
E-posta: poststelle@ssa-mak.kv.bwl.de
www.schulamt-markdorf.de

Car�tas Bodensee-Oberschwaben: 
Eğ�t�m ve a�le �le �lg�l� tavs�yeler
Car�tas Bodensee-Oberschwaben
Psycholog�sche Fam�l�en- und Lebensberatung 
Kathar�nenstr. 16
88045 Fr�edr�chshafen
Telefon: 07541 30 00-0 
E-posta: 
pfl -fn@car�tas-bodensee-oberschwaben.de
www.car�tas-bodensee-oberschwaben.de

Genç göçmenler �ç�n h�zmetler: 
12 �le 17 yaş arası göçmen kökenl� gençler �ç�n
danışmanlık ve destek h�zmetler�.
CJD Bodensee-Oberschwaben
Konstant�n-Schmäh-Straße 31
88045 Fr�edr�chshafen
Telefon: 07541 2075-0
E-posta: �nfo.fr�edr�chshafen@cjd.de
www.cjd-bodensee-oberschwaben.de
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Bodenseekre�s �ş bulma kurumu eyalet da�res�: 
Eğ�t�m ve katılım paket�
Jobcenter Landratsamt Bodenseekre�s 
Albrechtstraße 75
88045 Fr�edr�chshafen
Telefon: 07541 204-0
E-posta: jobcenter@bodenseekre�s.de
www.bodenseekre�s.de

Daha fazla b�lg�
Bodenseekre�s’tak� okullara genel b�r bakış:
www.schull�ste.eu

Okul tat�ller� �ç�n:
www.schulfer�en.org

İlkokula/orta okula geç�ş:
www.km-bw.de

Tam gün okul arayışı: 
www.ganztagsschulen.org
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88045 Fr�edr�chshafen
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