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Zorunlu öğrenim devresinde çocuklarınız temel bilgiler ve beceriler 
kazanırlar; onlar daha sonraki öğrenimlere hazırlanırlar. İlköğretim 
okulları insanlara ve doğaya saygılı olmayı destekler. Bu sayede ço-
cuğunuz bağımsız ve sorumluluğunu bilen bir fert olacak ve toplum-
daki yerini bulacaktır. 
Zorunlu öğrenim devresi genelde onbir yıl sürer. Öğrenim zorunluluğu 
özel okullar veya özel dersler (Homeschooling) sayesinde de yerine 
getirilebilir. 
 

Çocuklar ile genç kız ve erkekler için okul onların gününe şekil veren 
bir özellik taşır. Okul aile içi eğitimin tamamlayıcısıdır. Çocuğunuz 
okulda değerli öğrenim ve yaşam deneyimleri elde eder. Eğitim ve 
öğrenim bütün çocukların ve gençlerin hakkıdır. Onlar oturdukları 
yerde parasız olarak anaokuluna ve okula giderler. 
Siz de annebaba ve veli olarak okula, eğitim görevlilerine ve kurumla-
rına görevlerini yapabilmede yardımcı olursunuz. Siz hepiniz birlikte 
çalışırsınız ve çocuklar ve gençler için sorumluluk taşırsınız. Karşılıklı 
olarak düzenli bir bilgilendirme ve görüşmeler sayesinde çocuklarını-
zın iyi bir okul süresi için en uygun desteği görmelerini sağlarsınız. 

Okulun görevi ve hedefleri
Zürih Kantonu ilkokulu demokratik devletin temel değerlerine sadık 
kalır. Dinsel ve politik ayırım gözetmez. Hristiyanlık, hümanist ve de-
mokratik değer yargıları hakkındaki temel bilgiler, okula giden çocuk-
larınızın bizim kültürümüzü ve toplumumuzu daha iyi anlamaları için 
önemlidir. Bu sırada sizin ve çocuklarınızın dinsel özgürlüğünüz her 
zaman garanti altındadır.
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Zürih Kantonu Okul Sistemine Genel Bakış
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Okul çağı başlangıcı
Aynı yılın 31 Temmuzunda dört yaşını dolduran her çocuk, yeni öğre-
tim yılının başlamasıyla oturduğu bölgede anaokuluna başlar. Anao-
kuluna alınma işlemi okul idaresi tarafından gerçekleştirilir. 

Okul yılı
Okul yılı Ağustos ayında başlar ve ertesi yılın Temmuz ayı ortasında 
sona erer. Her okul yılında çocuğunuz 13 hafta tatil yapar. Sonbahar, 
Noel, Spor, İlkbahar ve Yaz tatilleri tüm yıla yayılır. 

Bir okul günü
Bütün çocuklar için ders veya gözlem zamanları Pazartesi gününden 
Cuma günü dahil sabahları saat 8 ile 12 (bloke zamanlar) arasındadır. 
Öğle sonraları bazı sınıflarda ayrıcalıklı ders planları uygulanır. Anne-
baba olarak size düşen görev, çocuğunuzun zamanında okula gelme-
sini ve ders planına ayak uydurmasını sağlamaktır. Belediyeler ders 
saatleri dışında kalan zamanlar için güne yayılan bakım hizmeti su-
narlar. Bu hizmet genelde paralıdır. 

Anaokulu iki yıl sürer
Çocuğunuz ilk iki okul yılını anaokulunda geçirir. Bu iki yıl süresinde 
onun kendi gelişim durumuna bakılarak değişik şekilde ona yardımcı 
olunur, desteklenir ve okula geçişe hazırlanır. Anaokulunda yöresel 
konuşma dili, yani İsviçre Almancası geçerlidir. 

İlkokul altı yıl sürer
Çocuğunuz altı yaşını doldurduğunda ilkokula alınır. İlkokulda çocuk-
lar, onların nereden geldiklerine bakılmadan, cinsiyet ayrılığı yapılma-
dan ve okulda gösterdikleri başarıya bakılmadan ders görürler. Kural 
olarak üç yıl sonra sınıf için sorumlu öğretmen değiştirilir. O zaman 
çoğunlukla sınıftaki öğrenciler de yeniden düzenlenir. 
İlkokulda çocuğunuz okumayı, yazmayı ve hesap yapmayı öğrenir, 
geliştirir ve sağlamlaştırır. İlkokulda başka ders olarak Görsel Sanat-
lar, Müzik, Beden Eğitimi ve Spor, Doğa, İnsan, Toplum ve Dinler, Kül-
türler, Ahlak Dersi ile İletişim Araçları ve İnformatik dersleri verilir. 
İkinci sınıftan itibaren çocuğunuza yılda iki kez karne verilir. Karnede 
çocuğunuzun okuldaki başarısı ile çalışma, öğrenme becerileri ya-
nında sosyal davranışları değerlendirilir. 
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Zihinsel veya kişisel desteğe ihtiyaç duyan çocuklar özel eğitim ön-
lemleri ile desteklenirler. Özel yetenekli çocuklara verilen destek de 
buna dahildir. Hangi önlemlerin gerekli olduğuna ailenin de onayı alı-
narak okul karar verir. 
Altı yıl ilkokulun ardından çocuğunuz ortaokula alınır. Almanca ve  
Matematik derslerinde üstün başarı gösteren çocuklar liseye başvu-
rabilirler. Giriş sınavlarını kazananlar orada öğrenime başlarlar. Böy-
lece ilköğretim döneminin son üç yılını lisede okuyarak tamamlamış 
olurlar. 
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Üç yıllık ortaokul iki veya üç bölüme ayrılır 
Ortaokulda çocuğunuz ilkokulda kazandığı bilgi ve becerilerini gelişti-
rir. Ek olarak çocuğunuz burada Doğa ve Teknik, İktisat, İş ve Evişi 
dersleri görür. Ortaokul çocuğunuzu daha sonraki meslek öğrenimle-
rine veya daha üst dereceli okullara hazırlar. Gençleri en iyi şekilde 
destekleyebilmek için belediyeler, iki (A, B) ya da üç (A, B, C) bölüm-
lerinden oluşan bir ortaokul düzeni sunarlar. A Bölümü en başarılı 
öğrenciler içindir. Belediyeler isterlerse bazı dersler için I, II, III deği-
şik basamak ayırımı yapabilirler. Bunlardan basamak I beklentilerin 
en yüksek olanı, basamak III ise en az olanıdır. 

İlköğretim sonrası
Üç yıllık orta öğrenim sonunda gençler için iki öğrenim olanağı bulu-
nur: Meslek öğrenimi (temel meslek bilgisi) veya orta dereceli okul 
(lise öğrenimi). Gençlerin üçte ikisi iki, üç veya dört yıllık meslek öğre-
nimi görürler. Çocuğunuz daha yüksek beklentilerin olduğu meslek-
lere ilgi duyuyorsa, o zaman bir lisede, Mesleki Yetişkinlik Okulunda, 
Ticaret ve Bilişim Teknolojileri Okulunda veya Orta Dereceli Meslek 
Okulunda liseyi bitirme olgunluğuna ulaşabilir. Bu olgunluklar: lise  
olgunluğu, meslek olgunluğu veya branş olgunluğudur. Her üç olgun-
luk çocuğunuzun bir Yüksek (Meslek) Okulda okuyabilmesinin yolunu 
açar. Mesleki yaşam sırasında daha ileri öğrenim olanakları her za-
man vardır. Tüm öğrenim seçimlerinde genç yetişkinler, çok yönlü ek 
öğrenim olanakları bulabilirler. 
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Resmi İlköğretim Okulu ve sunduğu Hizmetler
Okul yeri ve okul yolu
Çocuğunuz oturduğunuz yerde okula gider. Yerel okul idaresi çocuğu-
nuzun hangi okula gideceğine karar verir. Okul yönetimi de çocuğun 
hangi sınıfa alınacağını belirler. Asıl olarak çocuğunuz okula kendisi 
gelir. Okula gelirken çocuğunuz sosyal deneyimler kazanır: çevresini 
keşfeder, diğer çocuklarla ilişki kurar ve bu yolda yavaş yavaş kişili-
ğini geliştirir. 

Ders saatleri (bloke zamanlar) ve Okul günü düzeni 
Öğleden önce ders ve gözetim süresi saat 8 ile 12 arasındadır. Okul 
idaresi bu saatleri düzenlemede en fazla 20 dakikalık bir değişiklik 
yapabilir. Öğle vaktini ve öğle sonrası dersleri belediyeler kendileri 
düzenlerler. Öğle arası için belirlenen zaman çocuğunuzun evinize 
gelip yemeğini yiyerek tekrar okula dönebilmesini sağlayabilmelidir. 
Belediyeler okul gününü düzenlerken (sabah, öğle ve öğle sonrası 
gözetim hizmetleri) duyulan ihtiyacı belirlerler ve saat 7.30 ile saat 18 
arasında gereken hizmeti sunarlar. 
Bloke zamanlar dışında kalan hizmetler genel olarak paralıdır. 

Özel destek
Çocuğunuzun bazı alanlarda özel desteğe ihtiyacı olsa dahi, onun 
ders göreceği sınıf yine her çocuğun gittiği sınıf olacaktır. Eğer çocu-
ğunuzun Almancası henüz yeterli değilse, öğrenme zorlukları ya da 
öğrenmeyi engelleyen etkenler varsa, veya özellikle güçlü olduğu 
alanlar ve yetenekleri varsa, o zaman çocuğunuz bir uzman tarafın-
dan ayrıca destek görecektir. Eşit fırsatların olduğu koşullarda ders 
görmek ve ihtiyaçlarına uygun şekilde desteklenmek çocuğunuzun 
doğal hakkıdır. Normal dersler yanında çocuğunuz için geniş özel 
destek olanakları da var: bütünleştirici destekler, terapiler (psikomoto-
rik, konuşma terapisi, psikoterapi, duyma ve/veya kendini ifade etme 
pedagojisi), İkinci dil olarak Almanca, isteğe bağlı Anadili ve Kültürü 
Dersleri, bütünleştirici özel öğrenim, özel okullar, hastane ve klinik 
okulları ile bazı belediyelerde sunulan üstün yetenekliler için destek 
ve özel sınıflar (hazırlık sınıfları, küçük sınıflar ve geçiş sınıfları). Ço-
cuğunuz bu tür destek olanaklarından mümkün olduğu sürece de-
vamlı gittiği sınıfta, eğer durum gerektiriyorsa sınıfından ayrılarak 
yararlanır. 
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ağlık
Çocuğunuzun fiziki ve psikolojik sağlığı önemlidir. Okul doktorluğu, 
diş hastalıklarına karşı koruma, okul psikologluğu ile okul sosyal da-
nışmanlığı ilköğretimde sağlığı koruma hizmetleri sunarlar. Tüm ço-
cuklar doktor ve diş doktoru muayenesinden geçirilir. Bu muayeneler 
zorunludur. Aynı şekilde yeteri kadar hareket ve dengeli beslenme de 
çocukların ve gençlerin sağlıklı gelişebilmeleri için önemlidir. Anne-
baba olarak okul sizleri derslerdeki sağlık konuları hakkında bilgilen-
direcektir. Ayrıca okullar uzmanlar da getirtebilir, örneğin trafik eğitimi, 
hareketliliği desteklemek veya cinsel pedagoji gibi alanlarda. 

Annebabalar ve İlköğretim Okulu 
Öğrencilerin eğitim ve öğrenim görebilmesi okulun ve ailenin ortak 
hedefidir. Okul başarısı için Okul – Aile – Öğrenci üçgeninin birlikte iyi 
işlemesi önemli bir koşuldur. 

Çocuğunuzun davranışları ve başarısı konularında okul sizi anne-
baba olarak düzenli şekilde bilgilendirecektir. Okul annebabaların sı-
nıf annebaba toplantılarına, annebaba eğitimine, okul proje haftala-
rına, okul ziyaret günlerine, teneffüs alanı düzenlemesi vb. etkinliklere 
katılımlarını sağlar. Bu katılım olanakları annebaba olarak sizin için 
zorunlu değildir. Özel durumlarda okul müdürlüğü veya okul idaresi 
belirli okul annebaba etkinliklerine katılımı zorunlu kılabilir. Okulun 
personelini ilgilendiren konularla, yöntem ve uygulama konularında 
sizlerin annebaba olarak ortak karar verme yetkiniz yoktur. 

Annebaba olarak siz çocuğunuzun eğitimi ile onun düzenli olarak 
okula devam etmesinden ve onun zorunlu eğitimini tamamlamasın-
dan sorumlusunuz. Okulu ilgilendiren konular olduğunda, siz öğret-
menleri ya da okul müdürünü, çocuğunuzun durumu ve onun yakın 
çevresinde olan olaylar hakkında bilgilendirirsiniz. Özellikle okul kari-
yerini ilgilendiren önemli kararlar olduğunda, okul konuyu sizinle ve 
çocuğunuzla hemen görüşecektir. Annebaba olarak okul gezilerinde 
çocuğunuzun gerekli giysi ve donanımını sağlamak da sizin görevi-
nizdir. Öğrenci sıfatı ile çocuğunuz görevlerini yerine getirir ve etkin 
olarak okul yaşamına katılır. İlköğretim sırasında öğrenciler yaşlarına 
ve gelişim durumlarına uyan şekilde sorumluluk ve söz hakkı taşırlar. 
Yaşları veya başka önemli nedenler buna engel olmadığı sürece onlar 
kendilerini ilgilendiren kararlara katılırlar. 
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Zorluklar karşısında ne yapılır?
Öğretmenler ve annebabalar karşılıklı olarak birbirlerini hemen bilgi-
lendirirler. 
Annebaba olarak sizin ilk başvurabileceğiniz kişi çocuğunuzun sınıf 
öğretmenidir. 
Sorunları sınıf öğretmeni ile çözemediğiniz zaman okul müdürüne 
başvurmalısınız. Bu yoldan da soruna bir çözüm bulunamazsa, o za-
man bulunulan yerin okul temsilciliklerine, okul idaresine başvurunuz. 

Okulla ilgili başka konular
İzinli sayılma
Önceden bilinen okula gelememe durumlarında, annebaba olarak 
okul müdürlüğüne bir izin dilekçesi ile başvurunuz. Okul, çocuğun ki-
şisel, ailesel ve okulla ilgili durumunu da göz önünde bulundurarak, 
yeterli gerekçeler olduğunda, çocuğunuzu okuldan izinli sayacaktır. 

Joker Günleri
Her öğretim yılı için çocuğunuz herhangi bir neden belirtmeden iki 
gün okula uzak kalabilir. Bu tür Joker günlerini kullanmak gerektiğinde 
siz bunu önceden okula bildirmelisiniz. 

Tatil
Zürih Kantonunda her okul yılı için en fazla 13 hafta okullar tatil edilir. 
Ek olarak okul birlikleri dört gün daha okulu dersten muaf tutabilirler. 
Bu günler genellikle Karnaval veya Chilbi gibi yöresel bayram günleri-
dir. Bu günler belirlenirken 14. bir tatil haftası oluşmamasına dikkat 
edilir.

Yetkinliğe dayalı değerlendirme ve Karneler
Öğretmenler düzenli olarak, çocuğunuzun tek tek derslerdeki duru-
munu, öğrenimindeki gelişimi ve sınıf içindeki davranışlarını değer-
lendirirler. Anaokulunda ve ilkokul birinci sınıfta öğretmenin değerlen-
dirmesi yılda iki kez annebaba ile yapılan görüşmede konuşulur. Daha 
sonraki sınıflarda çocuğunuza yılda iki kere, Ocak ayında ve Temmuz 
ayında, notları içeren bir karne verilir. İlkokuldan ortaokula geçişte ise, 
sınıf öğretmeni sizinle ve çocuğunuzla birlikte bir geçiş görüşmesi ya-
par. 
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Annebabanın muhatabı kimdir?
Annebaba olarak sizin ilk başvuracağınız kişi sınıf öğretmenidir. Tüm 
önemli bilgilendirme kanalları ve okul doktoru ya da okul idaresi gibi 
hizmetler hakkındaki bilgileri yerel okul yönetiminden alabilirsiniz. 
Bugün artık her okul birliğinin kendi internet sayfası bulunmaktadır. 
Okulun kendi internet sayfası da size faydalı birçok bilgiyi sunmakta-
dır. 

Başka bilgiler
Daha geniş bilgileri ve önemli danışma hizmetlerinin telefon numara-
larını Eğitim Bakanlığının ve İlköğretim Müdürlüğünün internet sayfa-
larında bulabilirsiniz:

 www.zh.ch/volksschule 
 www.zh.ch/bildungsdirektion

Bildungsdirektion, Volksschulamt 
Walchestrasse 21, 8090 Zürich
Telefon 043 259 22 51


