
 

 

Veliler için 2022 Okula kayıt Bildirisi 
 
Okula kayıt günü 
 

                                            Perşembe, 10 Mart 2022. 
 

Okula kayıt saatlerini o bölgeden sorumlu okullardan öğrenebilirsiniz.  
 

Enfeksion durumu müsait olduğu sürece okula kayıt o bölgeden sorumlu okullarda kişisel 
mümkün olacaktır. Ilkokullar bunu ailelere direk veya anaokulu üzerinden bildireceklerdir. 
Eğer kişisel kayıtın mümkün olmadığı durumlarda, kayıtların nasıl olması gerektiğini    ilgili 
okullardan sormak gerekmektedir.  
Çocukların okula hazır olup oladığını tespit etme Pragraf 2Abs. 3GrSO göre genel muayene   
bu yıl yapılmamaktadır.  
  

 
Okula kayıt mecburidir 
 

Velilerin okula gitmesi mecburi olan çocuklarını bu kayıt gününde, okula kayıt etmeleri 
gereklidir. 30. Eylül gününe kadar altı yaşını dolduran bütün çocukların okula gitmesi 
zorunludur.  Yani 30. Eylül 2016 gününe kadar doğan çocuklar. 
 

Çocuklarınızı evlerine yakın, o bölgeden sorumlu İlkokulara (Schulsprengel) kayıt yaptırmak 
mecburiyetındesiniz.  
Eğer özel sebeplerden dolayı çocuğunuzu başka bir okula göndermeniz (Gastschulantrag), 
yada çocuğunuzun bir yıl sonra okula gitmesi (Rückstellungsantrag) gerekiyorsa, yinede 
mutlaka okula kayıt günü o bölgeden sorumlu okula başvuruda bulunmanız gerekmektedir. 
Bu başvurularda mutlaka okula kayıt gününde yapılmalıdır. 1. Nisan 2022 den sonra 
yapılan başvurular sadece o bölgeye yeni taşınan aileler için geçerlidir.    
 

Önceki yıl okula gitmesi gereken, fakat ertelenen çocukların, erteleme belgesi ile bu yıl tekrar 
kayıt yaptırmaları gerekmektedir.  
 

Bu paragrafa § 2 (3) ve cümle 5 e göre; Okul müdürleri bir çocuğun okula alınması veya 
alınmaması hakkında karar verirler. Okul müdürü çocuğun okula hazırlık muayenesinden 
geçmesi kararınıda alabilir. Eğer 10 martta okulda kişisel olarak kayıt yaptırmak mümkün 
değilse, sonradan yani 10 marttan sonra ve 2022/2023 okul eğitim yılında çocuklar okul 
Müdürü tarafından okula hazırlık muayenesine tabi tutulabilir ve müdür tarafından karar 
verilir.    
 

Çocuğunu önemli bir sebep olmadan okula kayıt ettirmeyen veya kayıtları ciddiye almayan 
veliler para cezası ödemek zorunda kalacaklardır.  

Veliler 01.7.2016 ile 30.9.2016 tarihleri arasında doğan (Einschulkorridor) çocuklarını okula 
kayıt etmek istemiyorlarsa yinede okula kayıt için başvuruda bulunmak zorundadırlar ve 
çocuklarıyla birlikte okula gitmek zorundadırlar. Okul müdürleri velilerle konuşarak bir öneride 
bulunurlar. Bu durumda veliler 11 nisan 2022 tarihine kadar karar vermek ve bu kararı okula 
bildirmek zorundadırlar.  Bu kararı zamanında okula bildirmeyen veliler çocuklarını okula 
kayıt etmek zorunda kalırlar.  

Okul kaydı için başvuru 

Veliler 01.10. 2016 ile  31.12.2016 tarihleri arasında doğan çocukları için okula kayıt  
başvurusunda bulunabilirler. Gerektiğinde okul müdürü tarafından çocuğun okula hazır olup 
olmadığı tespit edilir ve ailere tavsiyede bulunulur.     

 



 

 

Veliler  01.01.2017 tarihinden sonra doğan çocukları için özel durumlarda okula kayıt 
başvurusunda bulunabilirler. Bu durumda çocukların okul psikoloğu tarafından muayene 
edilmesi mecburidir.   
 
Okula kayıt için yapılan muayeneler  

 Sağlık Müdürlüğünden(Gesundheitsamt) gelen doktorlar tarafından detaylı bir şekilde 
yapılan genel muayeneler 2022/2023 eğitim yılı için Corona Pandemisinden dolayı 
yapılmamaktadır. 

 Sağlık Müdürlüğü velilerden çocukların ön muayenelerini yani (U9 
Vorsorgeuntersuchung) 60 ile 64 ayları arasında çocuk doktorlarında yaptırmalarını rica 
etmektedir. Bu muayenede ayrıca aşı statüsü tespit edilmelidir. Okula kayıt için bunlar 
zorunludur.   

 
 
Okula kayıt günü 
 
Veliler çocuklarıyla beraber o bölgeden sorumlu (sprengelschule) okullara, eğer Corona 
Pandemi durumu izin veriyorsa, okula kayıt günü yani 10 martta gitmek zorundadırlar. 
Herhangi bir sebepten dolayı o gün okula gidemeyen veliler kendilerine birini vekil etmek 
zorundadırlar. Çocuk yuvalarında yaşayan çocukların oradan sorumlu kişiler tarafından okula 
kayıt ettirilmeleri gerekmektedir.   
 
Beraber getirilmesı gereken belgeler 

 Doğum belgesi 

 Başka ülkelerden gelen çocuklar için pasaport veya Kimlik 

 Aşı defteri ve Ön/genel  muayene defteri 

 Gerektiğinde oturma müsadesi veya boşanmış eşlerden sorumluluk(Sorgerecht) 
belgesi 

 

Destek veya özürlüler okuluna (Förderschule) kayıtlar 
Detaylı bir şekilde desteklenmesi gereken veya özürlü olan çocukların, normal ilkokullarda 
dersleri takip etmeleri zor olacağından bu çocuklar özürlü veya özel destek alınan okullara 
kayıt edilmelidirler. Bu alanda özel ve devlet okulları vardır. Kayıt için gereken özel 
muayeneler ve tespitlerde bu okullarda (Förderzentren in Erlangen) müdürler tarafından 
yapılmaktadır.  
 
Erlangen şehrindeki ilkokullar  
Adalbert-Stifter-Grundschule Erlangen, Sieglitzhofer Str. 6 
Grundschule Erlangen – An der Brucker Lache, Zeißstr. 51 
Max- und-Justine-Elsner-Grundschule Erlangen-Bruck, Sandbergstr. 5 
Grundschule Erlangen-Büchenbach, Dorfstr. 21 
Grundschule Erlangen-Dechsendorf, Campingstr. 32 
Grundschule Erlangen-Eltersdorf, Tucherstr. 16 
Grundschule Erlangen-Frauenaurach, Keplerstr. 1 
Heinrich-Kirchner-Grundschule Erlangen, Dompropststr. 6 
Hermann-Hedenus-Grundschule Erlangen, Schallershofer Str. 20 
Loschge-Grundschule Erlangen, Loschgestr. 10 
Michael-Poeschke-Grundschule Erlangen, Liegnitzer Str. 22 
Pestalozzi-Grundschule Erlangen, Pestalozzistr. 1 
Grundschule Erlangen-Tennenlohe, Enggleis 6 
Friedrich-Rückert-Grundschule Erlangen, Ohmplatz 2 
Grundschule Erlangen-Mönauschule, Steigerwaldallee 19 
 
Erlangen Şehrindeki özel Destek veya Özürlüler için Okullar (Förderzentren) 
Otfried-Preußler-Schule, Sonderpädagogisches Förderzentrum Erlangen, Liegnitzer Straße 24,  
Georg-Zahn-Schule, Förderzentrum mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung, Schenkstraße 113 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Erlangen, 24. 01. 2022 
 

STADT ERLANGEN                                              STAATLICHES SCHULAMT  
                                                                               IN DER STADT ERLANGEN 
 
 
 
Dr. Florian Janik                                             Cornelia Schindler Schulamtsdirektorin 
Oberbürgermeister                                                Stellvertretende Fachliche Leiterin 
(Belediye Başkanı)         (Sorumlu Yönetici)   


