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1. AMACIMIZ
Özel Gökkuşağı Eğitim Kurumları Kayıt Kabul Politikası ile şunlar amaçlanmaktadır:


Özel Gökkuşağı Eğitim Kurumları anaokulu, 1. sınıf ve ara sınıflara kabulü
sağlanacak öğrencilerin başvuru ve ön kayıt sürecine yönelik yöntem, kriter ve
uygulama esaslarını belirlemek,



Tüm öğrenciler için eşit koşul ve haklar sunan, adil, bütüncül ve kapsayıcı bir kabul
politikası oluşturmak



Aday veli ve öğrencilerin kabul politikasını ve prosedürlerini tam olarak anlamasını
sağlamak.

2. İLKELERİMİZ
1) Okula kabulde kayıt bölgesi şartı aranmaksızın MEB İlköğretim Kurumları
Yönetmeliği ile MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine uyulur.
2) Din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetilmez.
3) Bireysel farklılıklara saygı, güven, uyum, iş birliği ve hoşgörü esastır.
4) Öğrenen Adayları kabul koşullarını yerine getirdikleri takdirde başvuruda
bulunulabilir.
5) Tüm okul toplumu ve veliler okula kabul politikası hakkında bilgi sahibidir ve
politikaya uygun hareket eder.

3. KAYIT SÜRECİ
Kayıt kabul ve yerleştirme; aday öğrencinin öğrenme programından faydalanma
potansiyeline; okulun, adayın eğitim ihtiyaçlarını karşılama kapasitesine, sınıf koşullarına ve
ebeveynlerin finansal koşulları yerine getirebilme durumuna bağlıdır.

a) Tanıtım ve Bilgilendirme
Özel Gökkuşağı Eğitim Kurumları olarak eğitim anlayışımız ve imkanlarımız yıl boyunca
hem sosyal medya hesaplarımız hem de web sitemiz üzerinden aktif olarak aktarılır. Sene
içerisinde aday öğrenci ve velilere yönelik yapılan etkinliklerimiz okulumuzun imkân ve
özelliklerini aday öğrenci ve velilere tanıtan bir diğer unsurdur. Tanıtım ve bilgilendirme ,okul
müdürü ve görevlendirdiği PYP koordinatörü yönlendirmesi doğrultusunda düzenlenir.

b) Başvuru ve Görüşme


Başvuru sürecinin bir parçası olarak, tüm aday velilerin kayıt görüşmesine, okul
felsefesinin ve programlarının ebeveynlerin eğitim inançları ve beklentileriyle uyumlu
olması için katılması gerekir.



Okulumuzun bünyesine katılmak amacıyla başvuracak olan aday velilerin, görüşme
için okulumuzdan randevu almış olması gerekir. Aday veliler çeşitli kaynaklardan
okulumuza ulaşabilir. Telefon ile bilgi almak amacıyla okulumuza ulaşan velilere,
randevu oluşturulur. Web sitemiz üzerinden kayıt başvurusunda bulunan velilerimize,
sistemimiz üzerinden tespit edilerek telefon ile geri dönüş sağlanır ve randevu
oluşturulur.



Belirlenen gün ve saatte aday veli, öğrencisi ile birlikte okulumuza gelir.



Randevu gününde, aday öğrenci ve velinin okulun fiziksel imkanlarını tanıması
amacıyla bilgilendirme içeren okul gezisi yapılır.



Randevu saatinde, Okul Müdürü ebeveynler ile görüşme gerçekleştirir. Bu
görüşmede, okulun işleyişi, eğitim politikaları, eğitim programı, felsefesi IB misyonu
ve okulun misyonu ile ilgili bilgilendirme yapılır.



Okul Müdürü ve ebeveynler arasında bilgilendirme amaçlı görüşme
gerçekleştirilirken, okula kabul öncesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü
tarafından bireysel görüşme ve değerlendirme yapılır.

Okulumuz kayıt kabul aşamasında, iki önemli hazırbulunuşluk ele alınır. Bunlar;
1) Akademik Hazırbulunuşluk
2) Psikososyal Hazırbulunuşluk

Okul öncesi kayıt kabul aşamamızda, okul PDR uzmanı öğrenci ile görüşme
gerçekleştirir. Bu görüşmede, çocukların yaş, gelişim ve ihtiyaçlarına göre geliştirilmiş
akademik ve psikososyal hazırbulunuşluğu tespit etmek üzere “Okul Öncesi Gözlem Formu”
kullanılır.
1.sınıf kayıt kabul aşamamızda, okul PDR uzmanı öğrenci ile görüşme gerçekleştirir.
Bu görüşmede, öğrenciye Okul Olgunluğu Envanteri uygulaması yapılır ve “Ben Kimim?Who
Am
I?”
öğrenciyi
tanıma
formu
kullanılır.
Ara Sınıflar (2,3 ve 4) kayıt kabul aşamamızda, Özel Gökkuşağı Eğitim Kurumları
tarafından hazırlanmış Akademik Hazırbulunuşluk Envanteri ve kayıt sınavı uygulanır.
Aday öğrencinin psikososyal gelişiminin incelenmesi için okul PDR uzmanı öğrenci ile
görüşme gerçekleştirir. Bu görüşmede, “Ben Kimim?- Who Am I?” öğrenciyi tanıma formu
kullanılır.
c) Değerlendirme
Tüm sınıf düzeylerinde, PDR Uzmanı, aday öğrenci ile gerçekleştirdiği uygulama,
değerlendirme, gözlem ve görüşme sonuçlarından elde ettiği veriler hakkında Okul
Müdürünü bilgilendirir.
Okul Müdürü, verileri değerlendirir ve ailelere kabul politikamız çerçevesinde geri
bildirimleri verir.
Tüm değerlendirmeler sonucunda, aday öğrencinin akademik ve psikososyal olarak
okulumuzda mutlu olacağı, potansiyelini gerçekleştirebileceği kararı verilirse ve okulumuzun
imkanlarının aday öğrencinin ihtiyaçları ile aynı yönde olduğu görülürse öğrencinin okula
kabulüne karar verilir.




d) Yerleştirme
Kayıt Kabulü gerçekleşen öğrenci, eğitim faaliyetlerini gerçekleştireceği sınıfına
yerleştirilirken aşağıdaki ölçütler esas alınır:
.
Sınıf belirlenirken, çocuğun yaşına, kişilik özelliklerine, özel gereksinimlerine, söz
konusu sınıfın kız-erkek oranı, sınıf iklimi ve dinamikleri esas alınır.
Sınıf yerleştirmelerinde, velilerin karar verme ve talepte bulunma yetkisi yoktur.



Yıl içinde akademik kadro tarafından gerekli görülmedikçe sınıf değişikliği yapılmaz.



Öğrenciler bir seviyeyi tamamlamadan diğer seviyeye geçemez.



Öğrencinin sınıf atlaması akademik kadronun yer aldığı bir kurul tarafından
değerlendirmeye alınarak gerçekleştirilir.



Anaokulumuzda sınıf mevcudu en fazla 20’dir.



Bir sınıftaki öğrenci mevcudu ilkokulda en fazla 24’tür.



Kayıt kabul şartlarına uyan her aday öğrencinin, sene başında ve yıl içerisinde
okulumuz öğrencisi olarak yerleştirmesi gerçekleştirilir.
e) Başvurunun Tamamlanması





Okula kabulü gerçekleşen öğrencinin velisinden;
Okul ücretini muhasebeyle görüşerek ödeme planını kesinleştirmesi beklenir.
Kayıt Kabul Formunu tam ve doğru olarak doldurulup, kayıt kabul yetkilisine teslim
etmesi istenir.
Aşağıda belirtilen kayıt evraklarını okula teslim etmesi istenir;

Öğrenci Kayıt Formu
Öğrenci Rehberlik Bilgi Formu
6 Adet Vesikalık Fotoğraf
Nüfus Fotokopisi
İkametgah Senedi
Finansal Sözleşme fotokopisi

4. KAYIT KABUL YAŞ ARALIĞI
Özel Gökkuşağı Eğitim Kurumları olarak, kayıt kabul aşamamızda esas aldığımız
yaş aralıkları aşağıdaki gibidir:
Sınıf Düzeyi
Anaokulu
Anasınıfı
1.Sınıf
2.Sınıf
3.Sınıf
4.Sınıf

Yaş Aralığı
3-4 yaş
5-6 yaş
6-7 yaş
7-8 yaş
8-9 yaş
9-10 yaş

ANASINIFIKAYITLARI
26 Temmuz 2014 tarih ve 29072 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği gereğince; okul öncesi
eğitim kurumlarında okula kayıt:




Ana sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın Eylül ayı sonu itibarıyla 48 ayını dolduran ve 66
ayını doldurmayan çocuklar kaydedilir. Ancak bir grup oluşturabilecek kadar çocuk
bulunmayan okullarda 36-47 ay arası çocuklar da ana sınıfına kaydedilebilir.
67, 68 ve 69 aylık olup da velisinin yazılı talebi veya sağlık raporu doğrultusunda
ilkokula kaydı bir yıl ertelenen çocuklar Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına öncelikle
kaydedilir.

İLKOKUL KAYITLARI

26 Temmuz 2014 tarih ve 29072 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı
Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği gereğince;




İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın Eylül ayı sonu itibarıyla 66 ayını
dolduran çocukların kaydı yapılır. Gelişim yönünden ilkokula hazır olduğu anlaşılan
60-66 ay arası çocuklardan, velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa
kaydedilir.
Okul müdürlüğü, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 66, 67 ve 68 aylık olanları
velisinin vereceği dilekçe; 69, 70 ve 71 aylık olanları ise ilkokula başlamaya hazır
olmadıklarını belgeleyen sağlık raporu ile okul öncesi eğitime yönlendirebilir veya
kayıtlarını bir yıl erteleyebilir.

5. ÜCRETLER
Okul ücretleri yıllık olarak enflasyon oranına göre belirlenir. Aday veliler okul
tanıtımları sırasında ücretler hakkında bilgilendirilirler.
6. OKUL SERVİSİ ÜCRETLERİ
Okul servisleri yıllık olarak belirlenir ve oturulan semte göre farklılık gösterir. Aday
veliler, okul tanıtımları sırasında servis ücretleri hakkında bilgilendirilirler.

