Staatliche Europaschule Berlin (SESB)-Deutsch-Türkisch
İLKOKULDAN 7. SINIFA GEÇİŞ İÇİN
2022 KAYIT DÖNEMİ VE KAYIT PROSEDÜRÜ
Tüm Berlin Ortaöğretim Okulu / Liselerinin ortak bir kayıt dönemi vardır.
Bu kayıt dönemi 15 Şubat 2022 Salı - 23 Şubat 2022 Çarşamba tarihleri arasında
gerçekleşecek.
Dikkat!!
Korona pandemisi nedeniyle ve temastan kaçınmak için çocuğunuzun kaydını sadece
posta yoluyla kabul edebiliyoruz!
Randevu veremiyoruz!
Okul kayıt formunu (Anmeldeformular) okulun internet adresinden(www.cvo-berlin.de)
indirip (download), okunaklı bir şekilde doldurarak, imzanızla beraber; ya posta yolu ile ya
da okulun posta kutusuna atarak bize ulaştırınız.
BAŞVURU İÇİN OKUL ADRESİ :
Carl Von Ossietzky - Gemeinschaftsschule
Blücher Str. 46-47
10961 Berlin
Çalışma saatleri: Pazartesi - Cuma 08:00 - 15:30

BAŞVURU DOSYASINDA OLMASI GEREKENLER:
•

•
•
•
•
•
•
•

Öğrencinin bitirmek üzere olduğu ilkokuldan alınıp doldurulan ORJINAL KAYIT
FORMU (Schul 190A).Orjinal kayıt formunda çocuğunuz için ilk tercihiniz olan CvO
yanısıra tercih edilen diğer ikinci ve üçüncü okul isimleri de olmak zorundadır. Doldurulan orjinal kayıt formu, her iki ebeveyn tarafından imzalanmalıdır.
Orijinal gelişim raporu (Förderprognose) (Schul 190).
Web sitemizden indirilen CvO için kayıt forumununun doldurulmuş ÇIKTISI .
Çocuğunuzun okulumuzda kardeşi varsa 'Kardeş Çocuk Formunu' doldurunuz (Geschwisterkind an CVO).
6. sınıf 1.dönem karnesi ve sosyal davranışlarla ilgili değerlendirme ekinden 1‘er kopya.
2 tane vesikalık fotograf (Arkasına çocuğun adı, doğum tarihi ve İlkokul adı yazılmalıdır).
Çocuğunuzun KIZAMIK aşısı (2 aşılama) olduğuna dair AŞI defterlerindeki ilgili sayfaların
fotokopisi.
Özel eğitim desteği gerekli durumlar (Sonderpädagogischer Förderbedarf) için elinizde
olan belgelerin kopyası.
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Düz Sınıflara (Regellassen) Kabul Edilme Şartları:
CvO 2022 /2023 eğitim- öğretim yılında 7.sınıflara geçenler için 6 tane yeni sınıf açacaktır.
Bunlardan 1 veya 2 tanesi Almanca-Türkçe eğitim- öğretim gören Alman Devlet Avrupa
Okulu (SESB) öğrencileri için ayrılacaktır. Kendi ilkokulumuzdan (CvO Grundschule)
mezun olan öğrencilerimiz de bizde devam edeceği için dışarıdan sınırlı sayıda öğrenci
kabul edilecektir. Bunun dışında belirli sayıda özel eğitime ihtiyacı (Sonderpädagogischer Förderbedarf) olan çocuk da kabul edilmektedir.

Okulumuza bağlı ilkokul mezunlarımıza öncelik vermemiz (§ 56. Paragraf 6 SchulG )
zorunludur. Bunun dışında başvurular arasında öncelik %10'luk oranla özel desteğe ihtiyaç
(Härtefälle) duyan öğrencilere ve okulda kardeşi olanlara tanınacaktır.
Sınıftaki yerlerin geri kalan %90'ı için takip edilecek yöntemde:
Yukarda belirtilen %10’luk orana giremeyen ‚Kardes Çocuklar‘ %90’lık bölümde tekrar
%10’luk öncelik hakkına sahip olacaklardır.
Yukarda sıraladığımız önceliklerin sonrasında boş olan yerler ilkokulun vermiş olduğu
tavsiyeye (Förderprognose) göre kura çekilerek dağıtılacaktır. Bu yerlerin %50'si ilkokul
tavsiyesi Gymnasium veya ISS / Sekunderschule / Gemeinschaftschule olan ögrencilere
ve diger %50’si ilkokul tavsiyesi ISS / Gemeinschaftschule olan öğrencilere verilecektir.
Almanca - Türkçe Çift Dilli Öğrenim Yapan SESB (Staatliche Europa Schule)
Bölümüne Giriş Şartları:
Aziz Nesin İlkokulu'ndan, okulumuzu ilk tercih olarak seçen tüm ilkokul mezunları okulumuzda 'SESB' sınıflarında çift dilde okul hayatlarına devam edebileceklerdir. Ögrenciler,
1.yabancı dil olarak Türkçe'yi seçebilir ‚Abitur‘a (Lise bitirme sınavları) kadar bazı dersleri
Türkçe görerek; seçtikleri derslerde Türkçe dilinde ‚Abitur‘ sınavlarına girebilirler.
UYARI : Okul bahçesinde ve okul binasında ağız-burun koruma maskesi zorunludur.
Lütfen hijyen kurallarına uyunuz!
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