
 

 

ANNE VE BABALAR İÇİN 
 „İlkokul İçin Bilgiler“ formu hakkında açıklamalar 

Amaç, ilkokula geçişte, her bir çocuğa eğitim ve gelişim alanlarında kişisel olarak eşlik edil-

mesidir. Aile, çocuk gündüz bakım kurumu ve okul, okula başlayacak çocuk için ortak sorum-

luluk taşıyan ve işbirliğinde bulunan kurumlardır. Bu kurumlar iyi bir işbirliği yapabilirlerse, 

çocuk ilkokula geçişi daha rahat bir şekilde başarabilir. 

Bilgi formu1, çocuk gündüz bakım kurumu ve ilkokulun eğitim alanındaki yetilerini birleştirmek  

için pratik bir yöntemdir. Bilgi formu, özellikle bütün taraflar arasında ortak görüşmelerin 

yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda (örneğin çocuk gündüz bakım kurumunun 

ve/veya okulun kayıt alanının büyük olması, çocuğun taşınması nedeniyle) işbirliğini kolay-

laştırmaktadır.  

• Bilgi formu, çocuğun özel ilgi alanlarını ve güçlü olduğu alanları dikkate almaktadır.  

• Bilgi formu aynı zamanda, çocuğa eşlik etmeğe devam edilmesi durumunda, neye özel-

likle dikkat edilmesi gerektiğini göstermektedir. 

• Bilgi formu, okula kayıt için „doğru“ zaman ve yer hakkında ailenin ve gündüz çocuk 

bakım kurumunun görüşlerini içermektedir. Eğitim uzmanları, gündüz çocuk bakım kuru-

munda çocuğu farklı durumlarda gözlemleyebilmektedirler (ailenin evde bu gözlemlerde 

bulunması mümkün olmamaktadır), ya da bunun tersi söz konusudur.  

 

Okula kayıt hakkındaki soruya ilişkin bilgiler (Soru 5): 

• Okula kayıtla ilgili kararı okul idaresi verir. Bu kararın temelini kayıt-kabul işlemleri oluştu-

rur, bu bağlamda ailenin arzusu ve çocuk gündüz bakım kurumunun önerisi de dikkate 

alınır. 

• Çocuğunuza, geçişe en iyi şekilde hazırlanması için zaman ve fırsat tanınmalıdır. Sizinle 

çocuk gündüz bakım kurumu arasında, çocuğun okula kaydı için doğru olan tarih konu-

sunda görüş ayrılığı ortaya çıkması durumunda, okul idaresi bu durumu, çocuğu ve ço-

cuğun durumunu daha yakından incelemek ve anne-baba olarak sizinle ve yetkili uzman-

la üçlü bir görüşme yapmak için bir vesile olarak değerlendirebilir. 

 
Bilgi formunun doldurulması, çocuk gündüz bakım kurumunun ve anne-babanın ortak göre-

vidir. Bilgi formu ilkokula anne-baba tarafından verilmektedir (kayıt-kabul işlemleri sırasında). 

Hem bilgi formunun anne-baba tarafından doldurulması, hem de anne-baba tarafından okula 

verilmesi isteğe bağlıdır. Formun okula verilmemesi durumunda, 1. sınıfta, erken çocukluk 

döneminde öğrenme bağlamında değerli bir zaman, değerlendirilmeden geçip gidebilir.  

                                                 
1  „İlkokul için bilgiler“ formunun hazırlanmasında, Eyalet Erken Eğitim Enstitüsü, Sosyal Düzen ve Eğitim Bakanlıklarının Veri 
Koruma Görevlileri, Bavyera Eyalet Veri Koruma Görevlisi vd. görev almışlardır.  


