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İlkokuldan Ortaokula – Annebabalar için Bilgilendirme

6. sınıftan sonra çocuğunuz ilkokulu terkeder ve ya ortaokula (Sekundarschule) ya da liseye geçiş yapar. Çocuğunuzun okul kariyeri için çok önemli
olan bu adım 6. sınıfta özenle hazırlanır, sorumlu öğretmenler tarafından
planlanır ve kararlaştırılır.
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Ortaokul (İlköğretim)

Ortaokul belediyeler arasında iki (A, B) veya üç bölümlü olarak (A, B, C) değişiklik gösterir. A Bölümü daha üstün başarıyı gerektirir. Çocuğunuzun
hangi bölümde ders göreceğine öğretmenler sizinle yapacakları görüşme
sonunda karar verirler. Bu kararın temelinde çocuğunuz hakkında yapılan
genel değerlendirme yatar. İçeriği çocuğunuzun okulda derslerdeki başarısını, onun çalışma ve öğrenme tavırlarını, sosyal davranışları ile onun gelişim
durumunu kapsar. Eğer öğretmenlerle, belki de okul müdürü ile birlikte yapılan görüşmelerde hangi bölüme gideceği konusunda bir anlaşmaya varılmazsa, son kararı ortaokul için yetkili okul idaresi verecektir. Çocukların
farklı öğrenme tavırlarına uyularak ortaokulda, Matematik, Almanca, Fransızca ve İngilizce derslerinden en fazla üçünde, üç değişik başarı sınıflandırması (I, II, III) yapılır. Belediyenin bu sınıflandırmayı yapıp yapmamasına okul
idaresi karar verir. Basamak I en yüksek verim beklenenidir.
Çocuğunuz Matematik, Almanca, Fransızca ya da İngilizce derslerindeki başarı durumuna göre bu üç basamaktan birine yönlendirilir. Bir çocuğun öğrenmede ve gelişimde gösterdiği başarıya göre bölümler veya basamaklar
arası değişim mümkündür. İlk okul yılında bu amaçla üç değişik tarih belirlenmiştir (Kasım ayı sonu, Nisan ayı ortası, okul yılı sonu). Daha sonraki okul
yıllarında bu tarih ikiye düşer (Ocak ayı sonu, okul yılı sonu). Bu sınıflandırmalar genellikle öğretmenler tarafından kararlaştırılır. Annebaba olarak sizler de bir yeni sınıflandırma talebinde bulunabilirsiniz. Değiştirme kararını
yine öğretmenler sizinle yapacakları görüşme sonrasında vereceklerdir. Ortak karar mümkün olmazsa, kararı yine okul idaresi (Schulpflege) verecektir.
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Geçiş yönteminin olası uygulanma zamanları
İlkokul 6. sınıfın
birinci ya da ikinci
devresinde

Şubat ortasında

Mart ayı sonuna
kadar

1. İlkokul 6. sınıfın birinci ya da ikinci devresinde
Okul annebabayı ortaokulun ne şekilde düzenlendiği ile
bölümler ve basamaklar hakkında bilgilendirir. Liselerin
bilgilendirme toplantılarının ne zaman olduğunu belirtir.

2. Şubat ortasında
Sınıf öğretmeni annebaba ile çocuklarının ileri okul kariyerinin nasıl olabileceğini görüşür.

3. Mart ayı sonuna kadar
Annebabaya sınıf öğretmeni geçiş ve seçimle ilgili önerilerini bildirir ve sözkonusu çocuğun da katılımı ile durumu
görüşür. Uzlaşma sağlanırsa, ortaokula geçiş kesinleşir. Bu
karar resmen aileye posta yolu ile bildirilir.

4. Nisan ayında
Uzlaşma sağlanamazsa o zaman sınıf öğretmeni, okul yönetiminden bir kişi ve bir ortaokul öğretmeninin de hazır
bulunduğu ikinci bir aile görüşmesi yapılır.
Uzlaşma sağlanırsa, ortaokula geçiş kesinleşir. Bu karar
resmen aileye posta yolu ile bildirilir. Uzlaşma sağlanamadığında evrak dosyası kesin karar için ortaokul idaresine
(Schulpflege) gönderilir.

Nisan ayında

5. Mayıs/Haziran
Hukuki dinleme prosedürüne uyularak okul idaresi sınıflandırma kararını verir. Annebaba bu karara itiraz edebilir.

Mayıs/Haziran
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Lise (Orta Dereceli Okul)

Çocuğunuz okulda en başarılı öğrencilerden biri ise, ilkokul 6. sınıftan sonra
bir liseye, orta dereceli bir okula, gidebilir. 10 Şubat tarihine kadar ((Sanat ve
Spor Lisesi için 15 Ocak) çocuğunuzu istediğiniz bir liseye kaydettirebilirsiniz. Çocuğunuz beş olgunluk profili içinden bir tanesini seçer. Ayrıca merkezi giriş sınavını da başarması gerekir. Resmi ilkokulda alınan notların ortalaması burada gözönünde bulundurulur. İlkokul 6. sınıf öğrencilerinde not
ortalaması hesaplanırken, onun Almanca ve Matematik derslerinde aldığı
notların ortalaması alınır. Sınavlarda çocuğunuzun altı Zürih ilkokulu sınıfında sınav tarihine kadar kazandığı bilgi ve beceriler test edilir.

Annebabayı kim bilgilendirir?

Annebaba olarak ilk ilişki kuracağınız kişi çocuğunuzun sınıf öğretmenidir.
Okul birliklerinin genelde kendi internet sayfası bulunur. Okulun kendi internet portalı da size birçok bilgiyi sunar.

Daha geniş bilgiler

Ortaokul için
İlköğretim Müdürlüğünün ve Eğitim Bakanlığının internet portalında:
www.zh.ch/volksschule Sekundarschule
www.zh.ch/bildungsdirektion
Ek destek olanakları için:
www.zh.ch/volksschule

Besonderer Bildungsbedarf

Liseye geçiş için
Orta Öğretim ve Meslek Öğrenimi Müdürlüğünün internet portalında:
www.zh.ch/mba
Burada özellikle Zürih Kantonu liselerinin başvuru tarihlerini ve tüm liselerle
orta dereceli okulların internet portallarını bulabilirsiniz.
Giriş sınavı ile ilgili bilgileri de şu portalda bulabilirsiniz:
www.zentraleaufnahmepruefung.ch
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