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DAHA FAZLA BİLGİ….                                                                       

OKULA KAYIT TARİHİ  

Okullarımız kayıt şartlarına uyumlu ve 48 ayını dolduran öğrencilerin kaydı yapılabilir. 

2016 ANASINIFINA KAYIT YAŞI KAÇ? 
 
Ana sınıfına kayıt için çocuğunuzun 48-66 ay arasında olması gerekiyor. 2016 yılında ana sınıfına 

kayıt olacak olan çocuklar 48-66 aylık çocuklar olacaktır. Eylül 2016 itibariyle 48 ayını dolduran ve 

66 ayını geçmeyen çocuklar ana sınıfına kayıt yaptırabilecektir. 

 

BU YIL ANASINIFINA KAÇ DOĞUMLULAR KAYIT YAPTIRACAKLAR? 
 

2016-2017 eğitim öğretim yılı için anasınıfına 2011 Mart ayı ile 2012 Eylül ayı arasında doğan 

çocuklar kayıt yaptırabilecektir. 

 
2016-2017 ANASINIFI KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR? 
 

Bu yıl anasınıfına başlayacak olan öğrenciler için ön kayıtta öğrenci velilerinden istenen belgeler 

aşağıdaki gibidir. 

 
Ön Kayıt için Gerekli Olan Belgeler: 

• Öğrenci Kimlik Fotokopisi 
• Anne ve Baba Kimlik Fotokopileri 
• Aşı Kartı Fotokopisi 
• 6 Adet Vesikalık Resim 
• Aşı Kartı Fotokopisi 
• Anasınıfı Ön Kayıt Başvuru Formu (Okuldan Verilecek) 
• Sağlık Raporu(Kendi doktorundan veya herhangi bir sağlık kurumundan anaokuluna 

gitmesinde sakınca yoktur raporu.) 

Ayrıca; 

• Okulda giymesi için ayakkabı.( Ayakkabılar bağcıksız, rahat, cırt cırtlı ya da fermuarlı ve 
tabanı beyaz olanlar tercih edilmelidir.) 

• Okul dolabında bulunması için yedek kıyafet (bir adet çorap hurcu, bir takım iç çamaşırı, bir 
takım üst kıyafet, çorap ) 

• Çocuğun bütün eşyalarına ( yedek iç-dış çamaşır, çorap, ayakkabısına ) asetatlı kalem ya da ip 
işleme ile kırtasiye malzemelerine ise etiket ile mutlaka ad ve soyadı yazılarak okula teslim 
edilmelidir.  

ANAOKULU EĞİTİM SAATLERİ 
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Okulumuz saat: 08:00 de öğrenci kabulüne başlamaktadır. Anaokulu eğitimimiz tam gün olup 09:00-
16:00 arasında yapılmaktadır. 

 

OKULA GELİŞ-GİDİŞLER  

• Servis ile anlaşması olmayan çocuklarımızın okula girişleri ve çıkışlarında velilerimiz 
kendilerini kapıda karşılayan nöbetçi öğretmen veya yetkililere çocuklarını teslim eder ve 
onlardan teslim alır. 
 

• Servisle giden öğrenci velisi tarafından alınacaksa daha önceden okula bildirilmesi 
gerekmektedir. 
 
 

• Çocuklarımız anne babalarına veya ulaşımının sağlandığı servis yetkilileri dışında kimseye 
teslim edilmez. 
 

• Öğrenciyi veli dışında biri alacaksa, velinin, öğrenciyi alacak olan kişinin adını, soyadını ve 
öğrenciye yakınlık derecesinin okula bildirmesini; buna ek olarak öğrenciyi alacak kişinin 
kendisinden istendiği takdirde ibraz edilmek üzere yanında kimlik bulundurmasını rica ederiz. 
 
 

• Servis ücret antlaşması okulun aracılık yapması ile veli ve servis firması arasında 
yapılmaktadır. Şartların sağlanıp sağlanmadığını okul takip eder. 

ÖNEMLİ NOT: Öğrencinin okula gelmediği günlerde, velinin okulu konuyla ilgili 
bilgilendirmesini rica ederiz. 

KAHVALTI VE YEMEK 

Sağlıklı Nesiller Sağlıklı Beslenerek Yetişir. 

Kendi mutfağımızda hijyenik koşullarda hazırladığımız öğünler, dengeli ve yeterli beslenme esasları 

dikkate alınarak belirlenmekte ve uzman aşçılar tarafından hazırlanmaktadır. 

• Anaokulumuzda sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı verilmektedir. 
• Web Sayfamızdan aylık yemek menüsüne ulaşabilirsiniz. 

İLETİŞİM 

• Çocuğunuzla ilgili her konuda okulu arayabilirsiniz. Halkla ilişkiler bölümü ve Yöneticimiz 
sorularınızı mutlaka cevaplayacaklardır. 
 

• Sınıf öğretmenleriyle iletişim kurma saatleri gün içerisindeki programın aksamaması 
amacıyla sabah 08.30- 09.00 saatleri arasındadır. Eğitim saatlerinde öğretmenlere telefon 
bağlanmayacaktır. 
 

 
• Çocuğunuzun gün içerisinde yaşadığı özel bir durum varsa sizlere telefonla bildirilecektir. 
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• Aylık olarak hazırlanan bültenlerle okulumuzda yapılacak olan etkinlikler sizlere 
duyurulacaktır. Bu etkinliklerin tarihlerini günlük olarak takip etmeniz, ayrıca Aile katılımı 
ile ilgili alternatif çalışmaların evde yapılması okul içi faaliyetlerinin pekiştirilmesi açısından 
önem taşımaktadır. Ayrıca; 
 
 

• Okuldan imzalanması ve/veya doldurulması gereken bir belge yollandığında, velilerimizin 
gereken işlemi en kısa zamanda gerçekleştirip, belgeyi okula ulaştırmalarını rica ederiz.  
 

• Bir gezi veya etkinlik öncesinde, okula çocuk aracılığıyla para ulaştırması gerektiği zaman: 
 
1.Paranın bir zarfa konması 
 
2.Zarfın üzerine öğrencinin isminin ve 
 
3.Zarfın içindeki tutarın yazılmasını rica ederiz. 

SAĞLIK 

Sosyal bir ortam olan okulun ilk günlerinde hastalanma riskinin yüksek olduğu; ancak gün geçtikçe 
bu riskin bağışıklık sistemindeki gelişmeyle azalacağı dikkate alınmalıdır. 

Hastalık Durumunda; 

Soğuk kış günleri yaklaştıkça, öğrencilerimizde soğuk algınlıkları ve kırıklıklar da ortaya çıkmaya 
başlamaktadır. 

Tüm öğrencilerimizin yılı olabildiğince sağlıklı geçirebilmeleri için sizlerden birkaç ricamız 
olacaktır:  

• Çocuğunuzun hafif ateşli veya kırık olduğunu fark ettiğiniz zaman lütfen okula 
göndermeyiniz. Sağlıklı olmayan çocuk eğitimden faydalanamayacaktır. Kırık bir şekilde 
okulda bulunmak öğrencinin iyileşme sürecini geciktireceği gibi hastalığının diğer çocuklara 
bulaşmasına sebep olabilir. Hastalık durumlarında, çocuğunuzun iyileşene kadar 
dinlenmesine izin vererek, kendini tam olarak iyi hissettiğinde okula göndermeniz daha 
sağlıklı olacaktır. 
 

• Öğrencide bulaşıcı bir hastalık ortaya çıkması halinde en kısa sürede okulu bilgilendirmenizi 
rica ederiz. Erken bilgilendirme, gerekli önlemlerin zamanında alınmasını sağlayacaktır. 
Anaokulu genelinde bulaşıcı bir hastalığa rastlanıldığı durumlarda, okulun anlaşmalı 
doktorunun önerileri doğrultusunda uygun önlemler alınır ve öncelikle aynı sınıfı paylaşan 
öğrencilerin velilerine, daha sonra okul geneline gerekli bildirimler yapılır. Ayrıca;  
 

• Antibiyotik tedavisi görmekte olan öğrenciyi lütfen okula göndermeyiniz. 
 

• Öğrencinin okula hasta geldiği veya okulda rahatsızlandığı durumlarda, okulumuz veli ile 
temasa geçerek çocuğun en kısa ve en sağlıklı şekilde eve gönderilmesini sağlayacaktır. 
 
Çocuğunuzun okulda alması gereken bir ilaç olduğunda lütfen; 
 

• İlacı alacak öğrencinin ismini, saatini, dozunu içeren bir notla yollayınız.(İlaç takip formunu 
doldurunuz.) 
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• İlacın güvenli bir muhafaza içinde olduğundan emin olunuz. 
• İlaç gönderdiğiniz günlerde lütfen okulu arayarak okul idaresini konu ile ilgili olarak 

bilgilendiriniz. 

 
KAYNAŞTIMA ÖĞRENCİSİ KİMLER OLABİLİR VE NASIL KAYIT YAPTIRABİLİR. 

Rehberlik araştırma merkezlerinde oluşturulan Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunca düzenlenen 

rapor sonucunda okul öncesi eğitim kurumlarına yerleştirilmeleri uygun görülen 37-66 ay arası 

çocuklar, ağır ve çok ağır düzeyde zihinsel ve birden çok yetersizliği olmamak şartıyla 10 çocuk 

bulunan sınıflarda ikiden, 20 çocuk bulunan sınıflarda ise birden fazla olmayacak şekilde 
kaydedilirler. 

DEVAM – DEVAMSIZLIK ŞARTLARI NELERDİR  

Kayıtları yapılan çocukların kuruma günlük eğitimi aksatmayacak şekilde devam etmelerinin 
sağlanması esastır. Ancak özel eğitim gerektiren çocukların sosyal uyum ve gelişim özelliğine göre 
günlük devam sürelerinde esneklik sağlanır. 

Çocukların devamsızlıkları, e-okul sistemine işlenir ve öğretmenler ile idareciler tarafından takip 
edilir. 

KAYIT HANGİ ŞARTLARDA SİLİNİR 

1) Özürsüz olarak aralıksız 10 gün okula devam etmeyen çocuğun velisi okul müdürlüğünce yazı ile 
uyarılır. Bu uyarıya rağmen özürsüz olarak aralıksız 20 gün okula devam etmeyen, 

 2) Okula devam ettiği hâlde belirtilen süre içinde ücretleri yatırılmayan çocukların kaydı silinir. Bu 
durum veliye yazılı olarak bildirilir. 

ANAOKULU ÜCRETİ NASIL BELİRLENİR 

Okul öncesi eğitim kurumlarında, eğitime destek sağlanması amacıyla çocukların beslenme, temizlik 
ve sağlık giderleri ile kurumun/ana sınıfı ve uygulama sınıfının genel temizlik ve diğer hizmetleri 
için velilerden alınacak ücretin taban/tavanı tespit edilirken; eğitimin tam veya yarım gün/ikili eğitim 
olması, çevrenin ekonomik durumu ve okulun sağladığı imkânlar göz önünde bulundurulur. Tespit 
edilecek aylık ücretin tavanı hiçbir şekilde okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesini 
engelleyecek, velilerin ekonomik durumlarını zorlayacak şekilde yüksek tutulamaz. 

ÜCRETLER NASIL YATIRILIR 

Okul yönetimi, velilerden alınan ücret için bankalardan birinde hesap açar. Veliler, kendileri ile 
yapılan sözleşmeye göre, çocuklarının ücretini belirlenen takvime göre banka hesabına yatırır, yada 
kredi kartı ile ödeme yapabilir. 
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