
 

İDV ÖZEL BİLKENT İLKOKULU KAYIT POLİTİKASI 

 

Okullarımıza, her yıl belirlenen kontenjan çerçevesinde öğrenci kabul edilir.  

 

 

YAŞ GRUBU 

 

İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent İlkokulu öğrenci kabulünde Milli Eğitim 

Bakanlığı’nın belirlediği yaş grubu kriterleri ile kontenjan oluşturulur.  

• Okul Öncesi 1; 5 yaş grubuna Eylül ayı sonu itibarıyla 45 ayını ve tuvalet 

eğitimini tamamlamış öğrenciler, 

Okul Öncesi 2; 6 yaş grubuna Eylül ayı sonu itibarıyla 57 ayını tamamlamış 

öğrenciler kabul edilir, 

• Velisinin yazılı talebi veya sağlık raporu doğrultusunda ilkokula kaydı bir yıl 

ertelenen çocuklar okul öncesi sınıflarımıza kaydedilir. 

• Birinci sınıfa, kayıtların yapıldığı yılın Eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran 

çocukların kaydı yapılabilir.  

• Yaşça ilkokula kayıt hakkı elde eden çocuklardan 69, 70 ve 71 aylık çocuklar için 

ilkokul veli izniyle bir yıl ertelenebilir. 

• Yurt dışından gelerek okulumuza kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler için, devam 

etmekte olduğu okuldan verilen gelişim raporu ve ailesinin görüşüne göre 

düzenlenen ve MEB’den alınan denklik belgesi ile sınıf düzeyi belirlenir. 

 

KAYIT BAŞVURU SÜRECİ 

 

• Kayıt süreci Şubat ayında başlar. 

• Okulumuz web sayfasında kayıt için başvuru süreci yayımlanır. 

• Kayıt yaptırmak isteyen veliler web sayfası üzerindeki başvuru formunu 

doldurarak, başvuru ücretini okulun belirttiği banka hesabına yatırır. 

• Gelen tüm başvurular Öğrenci İşleri Birimi tarafından kayıt altına alınarak, 

telefon ya da elektronik posta yoluyla görüşme randevusu verilir.  

 

ÖĞRENCİ VE VELİ İLE GÖRÜŞME 

 

• Okulumuza kayıt olmak isteyen her okul öncesi aday öğrenci bir öğretmen ile 

yapılan ve yaklaşık yarım saat süren bir görüşmeye alınır. Görüşme öğrencinin 

gelişimsel gereksinimlerini belirlemeye yöneliktir. Grupla veya bireysel olarak 

yapılabilir. 



• Okulumuza kayıt olmak isteyen her ilkokul aday öğrenci bir PDR Uzmanı ve iki 

öğretmen ile yapılan ve yaklaşık 45 dakika süren bir görüşmeye alınır. Görüşme 

öğrencinin gelişimsel düzeyini belirlemeye yöneliktir. Grupla veya bireysel olarak 

yapılabilir. 

 

       

OKUL HAKKINDA BİLGİ ALMA 

 

• Okul Öncesi ve İlkokul düzeylerindeki uygulamaları anlatan Veli Kitapçığı web 

sayfamızda yayımlanmaktadır. Kitapçık okulun işleyişi ve eğitim sistemi ile ilgili 

tüm bilgileri içerir. 

• Mart ayı içerisinde veli adayları için okulumuzda tanıtım toplantısı yapılır ve 

okulumuzun eğitim felsefesi ve uygulamaları paylaşılır. Toplantı sonrasında aday 

velilerimiz okulu gezebilirler.  

• Daha fazla bilgi için okulumuz öğrenci işlerine e-mail ile sorularınızı 

yazabilirsiniz. 

 

KESİN KAYIT 

 

• Mart sonu/Nisan başında kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler ilan edilir. Verilen 

sürede adayların kayıt işlemlerini tamamlaması beklenir. 

• Kayıt işlemleri için aday veliye eksiksiz doldurulmak üzere öğrenci işleri 

biriminden öğrenci kayıt dosyası, ödeme planı, kayıt sözleşmesi ve taahhütname 

iletilir. 

• Gerekli evraklar:  

1. Öğrencinin nüfus cüzdanı fotokopisi 

2. Ebeveynlerin nüfus cüzdanı fotokopileri ve vesikalık fotoğrafları 

3. Öğrencinin son 6 ay içinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğrafı 

4. Aşı kartı fotokopisi 

5. Onaylanmış taahhütname 

6. Öğrenim ücreti dekontu 

7. Varsa en son aldığı karne fotokopisi 

• Ödeme işlemleri okul tarafından belirtilen banka hesabına yapılır.  

 

 

YURT DIŞINDAN GELEREK KAYIT OLMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLER 

 

• Aday veliler İlgili Müdür Yardımcıları ile iletişime geçerek bilgi alırlar. 



 

 

• Yurt dışından gelen öğrenci velilerinin MEB tarafından verilen denklik belgesini 

yurt dışındaki Türkiye Büyükelçiliği’nden ya da döndükten sonra MEB’den 

almaları gerekmektedir. 

• Öğrencinin yurt dışındaki aldığı eğitimleri değerlendiren karneleri e-posta veya 

posta yolu ile okula göndermeleri beklenmektedir.  

• Öğrenci, bir PDR uzmanı ve iki öğretmen ile yapılacak görüşmede akademik ve 

sosyal gelişim açısından değerlendirilir. 

 


