
r  

Bavyera Eyaleti Eğitim Bakanı 
Prof. Dr. Michael Piazolo, MdL 

  Suret 

 
 

Bayyera Eyaleti Eğitim Bakanlığı, 80327 Münih  

E-posta vasıtasıyla 

Tüm ilkokullar (OWA vasıtasıyla) 

İlgililer 
Bavyera’daki İlkokullarda Okuyan 4. 
Sınıf Öğrencilerinin Velayet Sahiplerine  

 
İşaretiniz / mesajınız 

 
İşaretimiz (cevaplarken lütfen belirtin) 

 
Münih,  24.03.2020 

 III.1-BS7302.0/38/2 Telefon: 089 2186 2476 
 

 

 
 
 

2020 yılında 4. sınıfta sınıf geçmeyle alakalı bilgiler 

 
 
 

Saygıdeğer Veliler, 

 
Korona virüsün hızlı yayılmasından dolayı 16.03.2020 tarihinden beri tüm 

Bavyera’da Paskalya tatilinin bitimine kadar derslere de ara verildi. 

 
İlkokul öğretmenlerimizin son derece titizlikle hazırladığı ve uyguladığı 

Lernen daheim (evde ders) programını desteklediğiniz size çok teşekkür 

ederim. 

 
Derslere ara verilmesi ayrıca sınıf geçişini de etkilediği için size şimdiden 

gerekli değişiklikler hakkında bilgi vermeye özellikle önem veriyorum. Bu 

değişiklikler, yalnızca derslere 20.04.2020 tarihinde tekrar devam 

edilebilmesi durumu için geçerlidir. 
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Süreçten önce gerekli zaman ve süre koşullarını dikkate alarak son derece 

titiz hareket ettik; Çocuğunuz için bizzat: 

� Korona virüs nedeniyle tamamen yeni bir durumda sınıf geçişi 

sürecinde adil koşulların sağlanacağını 

� ayrıca 2020/2021 eğitim döneminde 5. sınıfa başlarken süreci 

beklediğiniz şekilde iyi organize edeceğimizi garanti ediyorum. 

 

Bu nedenle 20.04.2020 tarihinde derslere tekrar devam edilmesi durumu 

için 2020 yılındaki sınıf geçişiyle alakalı şunlar geçerlidir: 

 

Her zaman olduğu gibi çocuğunuza bir geçiş karnesi verilecek; bununla 

� çocuğa uygun okul türü tespit edilir, 

� bir üst okula kayıt yapılır. 

 
Bunun dışında 2019/2020 eğitim dönemi için şu hususlar geçerlidir: 

 
1. Geçiş karnesi 

� Geçiş karnesi çocuğunuza 11.05.2020 tarihinde verilecektir. Böylece 

kalan süreden mümkün olan azami zamanı elde edebiliyoruz ve 

özellikle 2020/2021 eğitim döneminin sorunsuz başlaması için gereken 

üst okullarda personel planlamasının zamanında yapılabilmesini 

sağlıyoruz. 

� Geçiş karnesi, 

o geçiş için önemli Almanca, Matematik ve Vatandaşlık ve Hayat 

Bilgisi (HSU) derslerinde yalnızca rakamlı notlar içerir, 

o kalan diğer derslerle alakalı rakamlı notlar içermez, 

o ilgili dersteki öğrenme gelişimiyle alakalı ifadeler içermez, 

o sosyal ilişkiler, öğrenme ve çalışkanlık hakkında ifadeler içerir, 

o ihtiyaç halinde ilkokulun bir danışma programını içerir, 

o Almanca, Matematik ve HSU derslerinin ortalama notunu içerir, 

o çocuğa hangi okul türünün uygun olduğuyla ilgili bir ifade içerir, 
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2. Testler 

� Geçiş karnesi için 13.03.2020 tarihine kadar (Bavyera çapında derslere 

ara verildiği günden önceki gün) alınan notlar esas alınır. Yıllık 

ortalama notunda bu nedenle önce, çocuğunuzun 13.03.2020 tarihine 

kadar almış olduğu notlar dahil edilir. 

� Çocuğunuzun sınıf öğretmeni size güncel notları yazılı olarak 

sunacaktır. 

� Derslere tekrara devam edildiğinde çocuğunuz geçiş karnesine kadar 

başka zorunlu testlere girmek zorunda değildir. 

� Fakat okul yönetimi Almanca, Matematik ve HSU derslerinde bir test 

daha sunuyor. Buna katılmak zorunlu değildir. 

� Siz, 

o çocuğunuzun teste girip girmeyeceğine ya da hangi derslerden 

teste gireceğine karar verirsiniz, 

o notlar açıklandıktan sonra söz konusu notun ortalama nota dahil edilip 
edilmeyeceğine karar verirsiniz. 

� Çocuğunuz güncel ders durumu bundan dolayı kötüleşmez, ama 

iyileşebilir. 

 
3. Zaman aralığı 

� Yapılacak olan testler için mümkün olan azami zamandan 

faydalanmaya çalışıyoruz. Bu süreçte, Lernen daheim (evde ders) 

aşamasından sonra tekrardan olağan okul hayatına alışması için 

çocuğunuzun birkaç güne ihtiyacı olduğunu da göz önünde 

bulunduruyoruz. 

o 1. hafta (20.04. – 24.04.): 1. haftada çocuklar Almanca, Matematik 

ve HSU derslerinde öğrendiklerini tekrar edecek, çalışacak ve 

pekiştirecek. Öğretmen, 2. ve 3. haftalar için olan testleri en az bir 

hafta öncesinden bildirecektir. Bir hafta içinde ikiden fazla test 

yapılmamalıdır. 

o 2. ve 3. hafta (27.04. – 30.04. veya 04.05. – 06.05.): Çocuğunuz 

gönüllü olarak bir, iki veya üç teste katlıyor. Testlerin sonucu 

açıklandıktan sonra alınan notun ortalama nota dahil edilip 

edilmeyeceğine siz karar veriyorsunuz. Testin içeriği 
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yalnızca (derslere ara verilmeden önde de) derste gösterilen ve 

yeterli düzeyde öğretilen içeriklerden oluşur. 

 
4. Üst okullara kayıt tarihleri ve deneme dersleri 

� Geçiş için gerekli ortalama nota (Realschule: 2,66; Gymnasium: 2,33) 

ulaşamayan çocuklar deneme derslerine katılabilir. 

� Bir Realschule veya bir  Gymnasium için olan kayıt tarihlerini elimizden 

geldiği kadar uzak tarihlere attık. 

� Kayıt dönemi 18.05. – 22.05.2020 tarihleri arasındadır. 

� Realschule ve Gymnasium’lardaki deneme dersleri 26.05. – 

28.05.2020 tarihleri arasında yapılacaktır. 

 
Sayın Veliler, güncel gelişmeler nedeniyle alınan tedbirlerin sadece gerekli 

olmalarının yanında ayrıca 4. sınıftaki tüm öğrenciler için üst okullara 

geçişin adil olması için ilgili koşulları sağladığını umarız size 

açıklayabilmişimdir. 

 
Şu dönemde Evde Ders Yapmanın gerekli olduğuyla ilgili elinizden gelen destekler 
ve gösterdiğiniz özveri için size canı gönülden teşekkür ediyorum!  
Saygılarımla 

 
 

Prof. Dr. Michael Piazolo 


