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Ön bilgi: Okul öncesi sınıfta var olan bir yer, hiç bir şekilde ilkokulun 1. sınıfında  bir yer 

garanti etmez. Bu yönetmelik, Eğitim Dairesi(Schulbehörde) tarafından tüm Hamburg için 

düzenlenmiştir. Bu durum kayıt formumuzda da belirtilmiştir. Bu düzenleme olmadan, 

Hamburg genelinde okul öncesi yerleri için büyük bir rekabet olurdu. 

 

1. Adım:  

Çocukların Eğitim Dairesi Tarafından Okullara Yerleştirilmesi                               

Kayıt dönemi tamamlandıktan sonra, Eğitim Dairesi bizleri genellikle Mart ayının başında 

133 çocuğun, 133 kişilik okul kontenjanına yerleştirilmesi için görevlendirir. 

Elbinselschule'deki kontenjan kapasitemiz: 

Rahmwerder Straße: 3x19 çocuk = 57 çocuk  

Krieterstrasse: 4x19 çocuk = 76 çocuk  

Elbinselschule toplam: 133 çocuk 

Okul yeri edinmede Eğitim Dairesi`nin kriterleri şunlardır: 

- Zaruret Durumu Kuralı,  

- Kardeş durumu Kuralı (gelecekteki 1., 2., 3. veya 4. sınıftaki kardeşler) ve  

- Okuldan uzaklığa göre derecelendirme (bizde en yakında bulunan okulun uzaklığına göre). 

 

Eğitim Dairesi´nin kararından sonra, okul yerini ebeveynlere mektupla (genellikle Nisan 

başında) bildiriyoruz. 

Şayet Elbinsel okuluna birinci tercih olarak 133'den fazla başvuru olursa,  okula en 

uzak yerde oturan çocuklar daha yakındaki diğer okullara yönlendirilirler.  

 

İlkbahar 2020 sonuçlarına göre: Elbinsel okuluna  birinci tercih olarak 142 başvuru yapıldı. 
9 öğrenci Eğitim Dairesi tarafından başka okullara yönlendirilmek zorundaydı. Bunlardan 6 
öğrencinin birinci tercihi “Englisch-immersiv-Sınıflarıydı”  

Başvurusu reddedilen öğrencilerin ebeveynleri bu duruma itiraz edebilirler. Bu durumda 

Eğitim Dairesi´nin hukuk bölümü verilen kararın idare hukuku açısından doğru olup 

olmadığını kontrol eder. Sonuçlar genellikle Haziran ayında ebeveynlere bildirilir. 

Ancak: İtirazın ebeveynler lehine sonuçlanması, eğitim açısından okullar için arzu edilmeyen 

bir durumdur. Sonuçta sınıflarımız; eğitim çalışmalarımızı daha az başarılı  kılacak şekilde, 

aşırı kalabalık  olacaktır. 

 

2. Adım:  

Kayıtlı Çocukların 2 Yerdeki Okula Dağılımı  

Eğitimle ilgili ön bilgiler: 

Okulumuzun iki şubesi vardır. Oldukça iyi donanımlı ve çekici bir eğitim yelpazesi sunan 

her iki okulun da avantajları vardır. 

“Birlikte iyi bir okul yapmak ” - sloganımızdır. 
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Rahmwerder Straße´deki okulda çocuklar oynayabilecekleri doğayla içiçe, bol miktarda 

yeşil alana sahiptirler.  Okulun bulunduğu alan çok geniştir, ayrıca çocuklar için 

hazırladığımız üç küçük bahçe vardır. 2022´den itibaren  dersliklerin çoğu, eğitim 

amaçlarımıza  göre yeniden inşa edilecektir. Yemekhane de yeniden inşa edilecek.  

Rahmwerder Strasse'de yaklaşık 180 çocuk okula gitmektedir. 

Şu anda Krieterstrasse'de yeni bir okul  binası bulunmaktadir. Oyun alanları dar ve bundan 

dolayı koridorlar ve bazı branş sınıfları da kullanılmaktadır. Krieterstrasse'deki Elbinsel 

Okulu'na yaklaşık 400 çocuk gidiyor.  

Çocuklar, „Bildungszentrum Tor zur Welt“ de Helmut-Schmidt-Gymnasium ve ReBBZ'den 

diğer öğrencilerle birlikte aynı tenefüs alanını paylaşmaktadırlar. 

Kayıtlı çocukların her yıl yasal gerekliliklere göre 2 yerdeki okula yerleştirilmesi, bizim 

için kolay olmayan,  zor bir konudur.  

Çıkış noktası: 1. sınıf  için her kayıt döneminden sonraki durum genellikle aşağıdaki gibidir: 

Ebeveynlerin istekleri, matematiksel olarak her iki okul şubesine  öğrenci alımı olanaklarıyla 

uyuşmamaktadır.  

Krieterstrasse´deki yer için genellikle daha fazla talep vardır. Bunun nedeni, ebeveylerin 

çoğunluğunun genellikle buranın yakınında yaşamalarıdır, (ör. Korallus-bölgesinde). Ayrıca 

"Kunst und Musik/ Sanat ve Müzik" genellikle ilk tercih edilen profildir. 

Şimdi bu durumda Eğitim Dairesi´nin İdare Mahkemesince açıklanan talimatlara göre 

ilerlememiz gerekmektedir: 

a) Özel takviye ders  ihtiyacı olan çocuklar ile, "zaruret hali" (çok nadiren) durumundaki 

kayıtlı olan tüm çocuklar istedikleri yere yerleştirilirler. 

b) Eğer istenirse; tüm kardeşler, kız kardeşinin veya erkek kardeşinin gelecek okul yılında 

gideceği okula yerleştirilir. 

c) Her iki okul yerleşkesine 2,5 km den daha fazla uzak mesafede oturan çocuklar, 

kendilerine en yakın yerde bulunan diğer okullarda bir yer bulurlar. 

d) Geriye kalan çocuklar tercih ettikleri yerin uzaklığına göre sıralanır. 

 

e) Profil tercihleri dikkate alınır.  

a )-d) maddelerine göre Krieterstrasse'ye yerleştirilmiş, ancak " Natur und Umwelt/ Doğa ve 

Çevre" veya „Englisch-immersiv“ profilini seçen çocuklar varsa,  bu çocuklar o bölümlere 

yerleştirilirler.  

f) e) maddesi gereğince, 76 kişilik üst sınırına kadar, gerekirse çocuklar  Krieterstrasse 

şubesine takviye edilebilir.  

g) „Englisch-immersiv“ sınıflarının oluşturulması: 

İlk yerlerin, kardeş- (2. Adım) veya mesafe düzenlemesine- (3. Adım) göre verilmesinden 

sonra, 19 kişilik kontenjandan geriye kalan yerler mesafe durumuna göre sıralamaya girer. 
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h) Krieterstraße'deki 76 kişilik kontenjanda henüz yer bulamayan tüm çocuklar Rahmwerder 

Straße'ye yönlendirilirler. 


