
 
Viyana, Aralık 2020 
Değerli Veliler!   
 
 
Sizin ve çocuğunuzun hayatında okula dayalı yeni bir dönem başlıyor. İnsanların buna dair bir çok istek 
ve umutları olduğu gibi bu durum ayrıca çok sayıda soru ve belirsizlikleri de beraberinde getirmektedir – 
aynen mevcut COVID-19 krizinin yarattığı zorluklarda olduğu gibi. Bir baba olarak tüm sorularınızı, 
isteklerinizi ve endişelerinizi anlıyorum. Viyana Eğitim Müdürü olarak sizi temin ederim ki, kurumumuz 
tüm bu hususlarda sizin memnuniyetinize odaklı çözümler bulmaya çalışmaktadır. 
 
En büyük hedefimiz çocuğunuzun kendisini okulda iyi hissetmesi, severek öğrenmesi ve ona bu 
toplumda başarılı bir yaşamı mümkün kılacak yetenek ve becerileri kazanmasıdır. Viyana´da hizmet 
veren öğretmenler görevlerini mükemmel bir şekilde yerine getirmektedirler. Böylelikle hem size, 
dahada önemlisi sizin çocuklarınıza okulun her alanında eşlik edeceklerdir.  
 
Viyana Şehir İdaresi ve Viyana Eğitim Müdürlüğü önemli olan konularda sizi en iyi şekilde bilgilendirmek 
adına tüm olanaklarını kullanacaklardır. Böylelikle sizler hem okul kaydı hemde iyi bir okul başlangıcı 
için lüzumu olan yardımı almış olacaksınız. 
 
Viyana Eğitim Müdürlüğünde görevli memurlarımız sizlerin, okul tercihlerinin gerçekleşmesi 
noktasında büyük bir gayret sarf edeceklerdir. Bu durum tam günlü öğrenci bakımı yapılan okul istekleri 
için de dikkate alınacaktır. Öte yandan lütfen unutmayınız ki, bizlerde yasalarla belirlenmiş kurallar 
çerçevesinde hareket etmek zorundayız. Fakat istediğiniz okulda halihazırda başka bir çocuğunuz 
kayıtlı ise, tabiki size yeni kayıt işlemlerinde öncelik verilecektir 
  
Her halükarda eminim ki, Viyana´da hizmet veren ilkokul öğretmenlerimiz çocuklarınıza onların okul 
yaşamı boyunca sevgi ve anlayışla eşlik edeceklerdir. Bir o kadarda eminimki, çocuğunuz büyüyüp 
öğrenci olacağı için çok mutlu oluyordur.  
 
 
Hepimize ve özellikle de çocuğunuza her şeyin en iyisini diliyorum! 
 
 
 
 
 
 

En İçten Saygılarımla 
 
 
 

 
Mag. Heinrich Himmer 

Viyana İl Eğitim Müdürü 
 
 
 
 



 
İlkokul Kayıt Davetiyesi 

 
2020/21 eğitim öğretim yılı için ilkokul birinci sınıfa kayıt işlemleri, 11 – 22 Ocak 2021 tarihleri arasında kamuya ait bütün 
ilkokullarda ve ayrıca süresiz kamu denkliği statüsüne sahip özel okullarda (bu denkliğe sahip olmayan özel okullar buna dahil 
değildir) pazartesiden cumaya kadar her gün saat 8 - 12, ilave olarak her salı 14 - 17 saatleri arası ve randevu ile yapılacaktır. 
Okul kayıt işlemi yalnızca bir okulda yapılabilir ve bu sadece bir ön kayıttır, bulunulan okul özelinde kesin bir kayıt anlamına 
gelmez. 
Eğitim yasalarındaki Almanca seviye tespitine dair yönetmelikler dolayısıyla okul kayıtlarında gecikmeler yaşanabilir. 
Viyana´da bulunan tüm okullarla ilgili kapsamlı bilgiyi Viyana Okul Fihristinden (Wiener Schulführer) ve ayrıca 
http://schulfuehrer.bildung-wien.gv.at internet adresinden edinebilirsiniz. 
Mevcut durum nedeniyle (COVID-19) okul idaresinden randevu almanız esastır, böylece çocuğunuzla birlikte kayıt işlemleri için 
okul binasına girebileceksiniz!  
 

Okul kayıt işlemleri için aşağıdaki belgelerin sunulması gerekmektedir:  
a) Okula kayıt işlemi için gelen yazılı davetiye (okuduğunuz belge) veya ikametgah belgesi (Magistrat – Bezirksamt“ dan 

alınabilir). Viyana dışında oturan çocuklar içinse yaşadıkları bölgenin mülki idaresinden alınacak bir belgeye 
(Verpflichtungserklärung) gereksinim vardır. 

b) Çocuğun nüfus cüzdanı 
c) Hangi ülke vatandaşı olduğuna dair belge (örneğin pasaport) 
d) Çocuğun sosyal sigorta numarası- Sigorta Kartı (e-card) 
e) Eğer öğrencinin tam gün bakımına (Tagesbetreuung) ihtiyacı varsa,  sizin çalıştığınıza dair onaylı bir belge,  
f) Çocuk yavasına gittiğini onaylayan belge 
 

Anaokulundan alınan belgeler 
Anaokulu tarafından verilmiş olup, çocuğun gelişim seviyesini ve yeteneklerini belirlemede önemi olabilecek yazılı belgeleri, 
veliler isterlerse kayıt esnasında okul idaresine sunabilirler.  
Okul öncesi zorunlu eğitimin sonunda çocuk yavası idaresi tarafından sizlere çocuğunuzun dil gelişimine dair DaE/DaZ ismiyle 
bir Belge verilecektir. Lütfen bu belgeyi okulun ilk günü (06.09.2021) çocuğunuzun sınıf öğretmenine teslim ediniz. Bunu 
yapmadığınız taktirde okul idaresi eğitimin kayıt altına alınmasına yönelik yasaya dayanarak belgeyi direkt olarak ilgili 
kurumlardan temin etme hakkına sahiptir. 
 

Önemli Hususlar: 
x Tam Gün Eğitim ve Bakım (Ganztägige Betreuung)  

Tam gün eğitim her okulda sunulmamaktadır. Bu yüzden seçim yaparken sizin için „Nachmittagsbetreuung – öğleden 
sonraları etüd ve bakım mı„ yani tam gün seçeneği mi yoksa okulun bulunduğu yer mi daha önemli, belirtmek 
zorundasınız. Eğer tam gün eğitimi öncelikli olarak talep  ederseniz, ağırlıklı olarak bu isteğiniz göz önünde 
bulundurulacaktır. Aksi durumlarda sadece okul seçiminiz bağlayıcı olacaktır. Kayıt sırasında öğrenci bakımı yerine dair 
herhangi bir garanti bulunmamaktadır. 

x Zorunlu eğitime başlangıç tarihinin anne-çocuk cüzdanındaki verilere göre (Mutter-Kind-Pass) tespiti  
Veliler çocukların okula kayıt işlemi için Mutter-Kind-Pass’daki doğum tarihini resmi olarak bildirilen randevuya alternativ 
olarak kullanma hakkına sahiptirler. Bu yönde ki bir başvuru ise okul kaydı sürecinde yapılabilir.  

x Okul yeterlilik seviye tespiti 
Okul kaydı sürecinde bir olgunluk testi yapılmaktadır. Bu testin sonucunda çocuğunuzun bedensel ve ruhsal olarak, hiç 
bir olumsuzlukla karşılaşmadan derslere katılabileceği kanaati oluşursa ilkokul birinci sınıf kaydı gerçekleşir. Bunun 
yanında erken kayıt için gelen ve yapılan test doğrultusunda okul yeterliliği tespit edilen çocuklarda kayıt hakkına sahip 
olurlar. Bunun aksi durumlarda ise yani okul olgunluğu tespit edilemeyen çocuklar yaşları itibariyle ya ilkokul hazırlık 
sınıfına yerleştirilirler yada kayıt başvuruları rededilir (§§ 6 u. 7 des Schulpflichtgesetzes). 

x Almanca seviye tespiti 
Okul kayıt sürecinde çocuklarla almanca seviye tespitide yapılmaktadır. Bu seviye belirlemesinde yetersiz yada eksik 
almanca bilgisine sahip olarak değerlendirilen çocukların ikinci bir seviye tespiti değerlendirmesine katılmaları 
gerekmektedir. Okul idaresi velilere okul kayıt işlemlerinin yapıldığı gün, ikinci seviye tespit değerlendirmesi için bir 
randevu vereceklerdir. Kesin okul kaydı bu seviye tespitinden sonra gerçekleşecektir. Eğitim yasalarındaki değişiklikler ve 
yeni yönetmelikler dolayısıyla çocuğunuzun bir okula kesin kaydının gerçekleşmesinde gecikmeler yaşanabilir (vgl. § 4 
SchUG und §8h SchOG). 

x Çocukların zorunlu eğitimini evde gerçekleştirmek için okuldan muaf tutulması veya resmi olmayan, yani  özel bir okula 
gitmesi halinde ve ayrıca yurt dışında misafir öğrenci olarak bulunması durumunda dahi okula başlama olgunluğunun 
tespiti ve  almanca seviye belirleme testine katılması mecburidir. Kayıt işlemlerini randevu alarak her hangi bir kamu 
okulunda yada kamu desteği sağlamış her hangi bir özel okulda yapabilirsiniz. Okul çağı gelmiş ama Velilerinin isteği 
doğrultusunda okul eğitiminden kaydı silinip hane eğitimine dahil olan çocuklar Viyana´daki hiç bir çocuk yuvasında 
bakıma verilemez.  

x Özel eğitime muhtaç olan çocukların kayıt işlemleri hem ilkokullarda hem de özel eğitim merkezlerinde yapılabilir. 
x Çocuğunuzu başka bir ülkedeki okula misafir öğrenci olarak kaydetmeyi düşünüyorsanız, lütfen Viyana Eğitim 

Müdürlüğü´nün ilgili dairesi olan Externistenreferat’a baş vurunuz. Bu işlemi çocuğunuz Avusturya vatandaşı olsa da 
olmasa da yapmalısınız. 
x Okul kayıt randevusunun sebebsiz ve özürsüz bir şekilde ihmal edilmesi durumunda zorunlu eğitim yasasında (§24 

Abs.4) belirlendiği üzere 110 Avro ile 444 Avro arasında para cezası uygulanır.   
x Çocuğunuz 2019/20 ders yılı için kayıt olmuş ve şu anda okula devam ediyorsa bu yazıyı okul müdürlüğüne ibraz 

ediniz.  
 

http://schulfuehrer.bildung-wien.gv.at/


 
Kontaktadressen  
 
Für weitere Auskünfte stehen Ihnen die Schule, die SchulqualitätsmanagerInnen der Bildungsdirektion 
für Wien und der Schulführer-Online zur Verfügung: 
 
Alle Wiener Schulen im Internet 

Adressen, Telefonnummern, Angebote von Schulen im Schulführer-Online: 
http://schulfuehrer.bildung-wien.gv.at 

 
SchulqualitätsmanagerInnen 

Je nachdem in welchem Bezirk Ihr Kind in die Schule gehen soll, ist ein/e SchulqualitätsmanagerIn 
für pädagogische Belange zuständig: 

 

Bildungsregion Ost Bildungsregion West 

Bildungsregionsleitung Ost 
Frau SQM Elisabeth Fuchs, MA 
Telefon: 01/525 25 – 77198 
E-Mail:  
elisabeth.fuchs@bildung-wien.gv.at 

Bildungsregionsleitung West 
Herr SQM Mag. Dr. Michael Sörös 
Telefon: 01/525 25 – 77232 
E-Mail:  
michael.sörös@bildung-wien.gv.at 

Sekretariat Sekretariat 
Doris Fiedler 
Telefon: 01/525 25 – 77190 
E-Mail:  
doris.fiedler@bildung-wien.gv.at 

Marina Bortolotti 
Telefon: 01/525 25 – 77217 
E-Mail:  
marina.bortolotti@bildung-wien.gv.at 

Agnesa Loshaj 
Telefon: 01/525 25 – 77199 
E-Mail:  
agnesa.loshaj@bildung-wien.gv.at 

Gabriele Eder 
Telefon: 01/525 25 – 77211 
E-Mail:  
gabriele.eder@bildung-wien.gv.at 

Bezirke 2, 3, 10, 11, 20, 21, 22 
 

Bezirke 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 23 

 
Die Bildungsdirektion für Wien wünscht Ihnen und Ihrem Kind 

einen erfolgreichen Schulstart! 

http://schulfuehrer.bildung-wien.gv.at/

