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2023/2024 ilköğretim yılı için kayıt bilgileri 
 
Sayın ebeveynler, sayın ilgililer, 
 
Çocuğunuz gelecek yıl okula gitme yaşında olacaktır (30.09.2023’e kadar 6 yaşına 
giren tüm çocuklar) ve bu nedenle seçeceğiniz bir ilkokula kayıt yaptırmakla 
yükümlüsünüz. Hagen şehri veya başka bir belediye (devlet okulları) tarafından 
desteklenen ilköğretim okulları ve dini ilköğretim okulları, ayrıca özel olarak 
desteklenen devlet onaylı alternatif okullar (özel okullar) bunun için mevcuttur. 
 

1.) En yakın devlet ilköğretim okuluna kayıt: 
 
Hagen’de ikametgahı olan her çocuğun okul yetkilisi tarafından belirlenen kabul 
kapasitesini aşmaması şartı ile, ikamet ettiği yere en yakın devlet okuluna kayıt için 
öncelik hakkı vardır. En yakın okul, en kısa yürüme mesafesine sahip olan okuldur. 
Dini okul olması durumunda, çocuğun ilgili din ile olan ilişkisi de dikkate alınmalıdır. 
Diğer çocuklar ancak okulun daha sonra giriş kapasitesi varsa kabul edilir. 
 

2.) Başka bir okula kayıt: 
 

Daha uzak bir devlet ilköğretim okuluna kabul, ancak okulu ikamet ettikleri yere en 
yakın olan tüm çocuklar için kabul işlemleri yapıldıktan sonra orada boş yer varsa 
yapılabilir. Dini okul olması durumunda ise, çocuğun ilgili dine olan ilişkisi de dikkate 
alınmalıdır. Öğrencinin toplu taşıma yol ücreti yalnızca en yakın okul için en kısa makul 
yürüme mesafesi 2,0 km’yi geçerse karşılanır. İlgili kişi tarafından uzak bir okul seçildiği 
taktırde toplu taşıma ücreti karşılanmayacaktır.   
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3.) Özel desteğe ihtiyacı olan çocukların kaydı: 
 
Çocuğunuzun özel desteğe ihtiyacı varsa veya engelli ise lütfen kayıt yaptırmadan 
önce aşağıdaki iletişim bilgilerinden ilgili kişi ile iletişime geçin. Orada size izleyeceğiniz 
yol hakkında bilgi verilecektir. Bu, çocuğunuzu bir özel eğitim okuluna kaydettirmek 
istediğinizde de geçerlidir. 
 
İstediğiniz okul, kayıt yaptıran tüm çocukları kabul etmeyebilir. Daha sonra 
düzenlenmiş bir kabul prosedürünün parçası olarak kabul konusunda bir karar verilir. 
Bu nedenle, iletişim bilgilerinizde (özellikle adresinizde) olabilecek değişiklikler 
hakkında, okula kabul kararı verilinceye kadar Hagen şehrinin eğitim yetkilisine 
derhal yazılı olarak bildirmekle yükümlüsünüz: "Einschulungskind 23/24". 
(Daha sonra ilgili okuldan yazılı bildirim alacaksınız). Yanlış veriler sağlanarak elde 
edilen bir okul yeri daha sonra iptal edilebilir. Çocuğunuz okula kabul edildikten sonra, 
bilgilerinizdeki herhangi bir değişikliği lütfen doğrudan kabul eden okula bildiriniz. 
 

 
Tüm okula yeni başlayanların Hagen şehrinin devlet okulları ve din okulları için 
kayıtları sadece posta yoluyla Hagen şehri, Eğitim Departmanı, Rathausstr. 11, 
58095 Hagen yapılabilir. 
 
Alternatif olarak, kayıdı Rathausstraße 11 belediye binasındaki posta kutusuna 
bırakabilirsiniz. 
 
Kaydınızın alınması için en son tarih, 
 

23.09.2022 

 

 
Başvurunuz ancak bu tarihe kadar alınmışsa, öğrencilerin okullara yerleştirme 
sürecinde dikkate alınabilinir. 
 
Ocak 2023'ün sonuna kadar çocuğunuzun kabulüne ilişkin bildirimi muhtemelen 
Hagen şehrinden değil, doğrudan okuldan alacaksınız. Bu nedenle lütfen işlemin 
durumu hakkında bilgi almak için iletişime geçmeyin. 
 
Danışmanlık seçenekleri hakkında bilgi 
 
Aşağıda belirtilen süre içerisinde, 02331-207-2669 numaralı telefondan veya Rathaus 
I, Rathausstr. 11 oda B. 357 iki müdür hizmetinizde olacaktır. 
 
Danışma tarih ve saatleri aşağıdaki şekilde verilmiştir:  
 

➢ Pazartesi, 12.09.2022, saat 10 ile 12:30 arası ve saat 14:30 ile 17:00 Uhr 
arası, 

➢ Salı, 13.09.2022, saat 10 ile 12:30 arası ve saat 14:30 ile 17:00 arası, 
➢ Çarşamba, 14.09.2022, saat 10 ile 12:30 arası ve 14:30 ile 17:00 arası, 
➢ Perşembe, 15.09.2022, saat 10 ile 12:30 arası ve 14:30 ile 17:00 arası, 
➢ Cuma, 16.09.2022, saat 10 ile 12:30 arası. 

Bu saatler dışında, telefon numarası ve ofiste görevli bulunmamaktadır! 
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Corona Pandemisi nedeniyle bilinen kısıtlamalardan dolayı randevularda değişiklikler 
olabilir. Güncel durumu Hagen şehrinin ana sayfasında www.hagen.de bulabilirsiniz. 
Orada ayrıca, diğer dillere çevrilmiş olan kayıt süreciyle ilgili bilgileri de bulabilirsiniz. 
 
Homepage Stadt Hagen 
-Öğrenci kayıdı- 
 
https://www.hagen.de/irj/portal/FB-48SV-0301 
 
QR kodunu mobil cihazınızla tarayın: 

 

 

  
 

 

 

 
Lütfen ilgili okul idareleri veya Hagen şehri eğitim alanında çalışan yetkililerin herhangi 
bir tavsiyede buluna bilmeyeceklerini ve bu nedenle ilgili soruları 
yanıtlayamayabileceğimizi anlamanızı rica ederiz. Lütfen bu tür sorulardan 
kaçınmanızdan rica ederiz.  
 
 
 
Saygılarımızla 
 
.... adına  
Ringenberg 
Belediye Meclisi 
Bu mektup otomatik olarak oluşturulmuştur ve imzasız da geçerlidir. 

 
Çocuğunuzun zorunlu eğitime başlamasının ve bunun sonucunda ebeveyn olarak çocuğunuzun okula 
kaydettirme yükümlülüğünün bir parçası olarak, sizden ve çocuğunuzdan gelen kişisel verilerin 
işlenmesi gerekmektedir. Bu verilerin işlenmesi için yasal dayanak, Kuzey-Ren-Vestalya Eyaleti Okullar 
Yasası'nın 120. maddesi 1. Paragrafı ile bağlantılı olarak Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 
(DSGVO) 6. Maddesi 1. Fıkra 1 C) veya e)'sidir. 15 Şubat 2005 tarihinde (Kuzey Ren-Vestfalya Okulları 
Yasası - SchulG) öğrencilerden ve velilerden gelen verilerin işlenmesi ile ilgili yönelik (VO-DV I, kaynak: 
Kuzey Ren-Vestfalya'daki Okul Düzenlemelerinin Düzeltilmiş Resmi Koleksiyonu ( BASS) Sayı 10-44 
No. 2.1) 14 Haziran 2007 tarihli, tümü şu anda geçerli olan kanun maddesidir. 

Veri koruma beyanı için Hagen şehrinin ana sayfasına başvurabilirsiniz www.hagen.de/irj/portal/FB-DS-
03. 

https://www.hagen.de/irj/portal/FB-48SV-0301
http://www.hagen.de/irj/portal/FB-DS-03
http://www.hagen.de/irj/portal/FB-DS-03

