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1. İlkokuldan Ortaokula Geçişte Tavsiye Aşaması
İlkokuldan ortaokula (Bezirks-, Sekundar- und Realschule) geçiş süreci ilkokuldaki sınıf öğretmeninin
tavsiyesi üzerinden yürür. Bu tavsiye 6. sınıfın ara karnesine yani kazanım değerlendirme dosyasına
dayanılarak yapılır. Buraya her dönem ve her ders için müfredatta belirtilen haftalık ders saatlerinin
öngördüğü kadar değerlendirme belgeleri (sınavlar, önemli çalışmalar, sınav değerlendirme ve sonuç
belgeleri vs.) konur. Örneğin, bir ders haftada dört saat işleniyorsa, ara karnede dört ve yıl sonu karnesinde sekiz değerlendirme belgesine ihtiyaç vardır. Sınıf öğretmeni kazanım değerlendirme dosyasındaki belgelere dayanarak ebeveynlere ve öğrencilere tavsiyesini açıklar ve bunu gerekçelendirir.
1.1 Süreç
5. sınıfın ikinci dönemi ve 6. sınıfın ilk dönemi içerisinde sınıf öğretmeni ebeveynleri ve öğrenciyi
sözlü veya yazılı olarak öğrencinin başarı durumu ve öğrenme adımları konusunda bilgilendirir.
Burada öğretmen öğrencinin başarısının hangi okul türüne işaret ettiğini söyler ve dersler
çerçevesinde nerelerde teşvik olanakları bulunduğunu gösterir. Bilgilendirmeler yazılı olarak
yapıldığında, ebeveynler ya da öğrenci tarafından öğretmenle ayrıntılı görüşme talep edilebilir.
Sınıf öğretmeni ebeveynler ve öğrenciyle 6. sınıfta Şubat’tan Nisan’a kadar olan süre zarfında geçiş
görüşmesi yapar.
Sınıf öğretmeni ve ebeveynler ve de ögrenciler söz konusu görüşmede geçişle ilgili hemfikir olup
olmadıklarını yazılı olarak belirtirler. Uzlaşma sağlanamazsa ve bu sorun sonraki görüşmelerde de
görüşmeye katılanlar (ebeveynler, öğrenciler, sınıf öğretmeni) tarafından giderilmezse karardan sorumlu belediyedeki yetkili daire1 karar verir. Bu karardan önce ebeveynlerin ve öğrencilerin kendi gerekçelerini belediyedeki yetkili daireye sunma şansları bulunmaktadır. Sonrasında geçiş kararı ile birlikte hukuki itiraz yolu bilgilendirmesi karardan sorumlu belediyedeki yetkili daire tarafından
ebeveynlere ve öğrencilere yazılı olarak bildirilir. Bu karara ilişkin ebeveynlerin ve öğrencilerin ilçe
eğitim kuruluna (Schulrat des Bezirks) bilgilendirildikleri tarihten itibaren 30 gün içinde itiraz hakkı
vardır.
2. Realschule, Sekundarschule ve Bezirkschule’ye Geçiş İçin Aranan Şartlar
Sınıf öğretmeni; Realschule, Sekundarschule ve Bezirkschule’ye geçiş için tavsiyede bulunurken
öğrencinin zorunlu ve seçmeli derslerindeki başarısı, kişisel yeterlilik ve gelişim seyrini dikkate alır.

Belediye kurulu okulun genel sorumluluğuna sahiptir. Belediye kurulu, kariyer kararları gibi temyiz edilebilen okul kararlarını bir meclis üyesine
veya okul yönetimine devredebilir. Her belediye, bir yönetmelikte, hangi organın temyiz edilebilen okul kararlarını vermekten sorumlu olduğunu
tanımlar.
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2.1 Bezirksschule’ye Geçiş
6. sınıfın ara karnesinde ana derslerde iyi ile çok iyi, ek derslerde ise çoğunlukla iyi notları olan öğrencilere Bezirkschule’ye gitmeleri tavsiye edilir. Buna ek olarak öğrencilerin kendi kendine yetme, problem çözme, kavrama gibi becerileri ve Bezirkschule’de kalabilecek gelişim potansiyeli göstermeleri gerekmektedir.
2.2 Sekundarschule’ye Geçiş
6. sınıfın ara karnesinde ana derslerde çoğunlukla iyi ek derslerde ise çoğunlukla yeterli ile iyi arası
notları olan öğrencilere Sekundarschule’ye gitmeleri tavsiye edilir. Buna ek olarak öğrencilerin kendi
kendine yetme, problem çözme, kavrama gibi becerileri ve Sekundarschule’de kalabilecek gelişim
potansiyelini göstermeleri gerekmektedir.
2.3 Realschule’ye Geçiş
6. sınıfın ara karnesinde ana ve ek derslerde çoğunlukla yeterli (orta) derecede notları olan öğrencilere
Realschule’ye gitmeleri tavsiye edilir.
3. Ortaokul (Oberstufe) Bünyesindeki Okul Türleri Arası Geçiş
Bir ortaokul tipinden daha yüksek diğer bir ortaokul tipine geçiş ayni şekilde bir tavsiye süreci üzerinden
gerçekleşir. Ana derslerde çok yüksek başarı gösteren öğrenciler sınıf öğretmeninin tavsiyesiyle 1.
sınıfın birinci döneminden sonra tekrar yapmadan bir sonraki yüksek okul tipine geçiş yapabilir. Buna
ek olarak, her öğretim yılının sonunda sınıf öğretmeninin tavsiyesiyle bir ortaokul tipinden diğerine
geçiş mümkündür. Öğretim yılının sonunda daha yüksek bir ortaokul tipine geçiş sınıf tekrarı yapılarak
ya da sınıf tekrarı olmadan gerçekleşebilir. Yalnız yıl kaybı olmadan yapılan ortaokul tipi değişikliği
karardan sorumlu belediyedeki yetkili daire tarafından gözden geçirilmelidir.
Beklentiler karşılamadığı ve geçilmediği takdirde sınıf tekrarı sadece Realschule’de mümkündür. Bezirkschule ve Sekunderschule’deki beklentileri karşılayamayan öğrencilerin doğrudan bir alt seviyedeki
ortaokul tipine geçişleri yapılır.
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