
 
 

KARDELEN ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 
2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAYIT TAKVİMİ 

 

Değerli Velilerimiz, 

 2020-2021 eğitim öğretim yılı kayıt işlemleri, Kocaeli Valiliği İl Milli Eğitim 

Müdürlüğünün belirlediği aşağıdaki takvime göre yapılacaktır. 

 Bu sene okulumuza devam eden 2020-2021 eğitim öğretim yılında da 

okulumuza devam etmek isteyen ve yeni kayıt yaptıracak velilerimizin bu takvime 

göre kayıtlarını yenilemeleri/yaptırmaları gerekmektedir.  

Bu sene 2017 (Ekimden önce doğanlar) 2016, 2015 ve 2014 yılının Ekim, Kasım, 

Aralık doğumluları okulumuza ön kayıt yaptırabileceklerdir. Yine bu sene de sabahçı 

ve öğlenci guruplar oluşturulacak büyük yaş gruplarına sabah devresinde yer 

verilecektir. 

Ön kayıtta anne, baba, çocuk ve çocuğun kimliği gerekmektedir.  

Bu sene salgın nedeniyle telefonla da ön kayıt yaptırılabilecektir. 

Ön kayıtlar e-okul kayıt sistemi üzerinden yapılacağından başka bir okula ön 

kayıt yapıldığında daha önce yapılan ön kayıt otomatik olarak silinecektir. 

Tüm velilerimize duyurulur. 

        Murat KARAKAYA 
           Okul Müdürü  
 

 
SORUMLU BİRİM 

 
YAPILACAK ÇALIŞMALAR 

 
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ 

 

Kardelen Anaokulu 
Müdürlüğü 

 
Temel Eğitim (Okul Öncesi) Kurumlarında 
Ön Kayıtların Başlaması 

01 Temmuz 2020 

 
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında  
Kayıt Yenileme ve Ön kayıt İşlemleri  

01 Temmuz 2020 
31 Temmuz 2020 

 
Kesin Kayıt Listelerinin Açıklanması 
 

03 Ağustos 2020 

 
Kesin Kayıt Dönemi 

03 – 21 Ağustos 2020 

 
Ders Yılı Başı Öğretmenler Kurulu 
Toplantısı 
 

 
02-03 Eylül 2020 

 

 
Okul Öncesi Öğrencilerinin Eğitim 
Öğretime Hazırlanması-Uyum Haftası 

01-04 Eylül 2020 

 
2020-2021 Eğitim Öğretim yılının 
başlaması 

 
07 Eylül 2020 

 

 



ÖN KAYITTA VE KESİN KAYITTA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

1. Kayıtlar saat 10.00-16.00 arasında yapılır. 

2. Ön kayıtlarda mutlaka ön kayıt formu doldurulup imzalanmalıdır. 

3. Ön kayıtlarda öğrenci ve velisi bulunmalıdır. 

4. Ön kayıtlarda öğrenci, anne ve baba kimlikleri gereklidir. 

5. Kaynaştırma veya özel eğitim raporlu öğrencilerin mutlaka bildirilmesi gerekmektedir. 

6. Kayıtlarda yaş itibari ile seneye ilkokula gidecek öğrencilerin ve yönetmelikte belirtilen 

öğrencilerin önceliği vardır.  

7. Kayıtlara ikamet olarak okula yakın olan öğrencilerden başlanılacak, önce bölge içi yer 

kalması durumunda bölge dışından da öğrenci kaydı alınacaktır. 

“EN İYİ OKUL EVE EN YAKIN OLAN OKULDUR” 

Anlayışıyla hareket edilecektir. 

8. Sınıflar oluşturulurken yılın ilk altı ve son altı ayı ve kız erkek oranları dikkate alınır.  

9. Kesin kayıt listeleri asıldıktan sonra listelerde değişiklik yapılmaz. 

10. Her sınıfın kayıt kontenjanı vardır, kontenjanı aşan öğrenciler yedek listeye alınır. 

11. Süresi içinde kesin kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerine yedeklerden kayıt alınır. 

12. Tuvalet alışkanlığı kazanmamış öğrencinin kaydı yapılmaz. 

13. Uyum haftasına her öğrencinin katılması esastır. 

14. 3-4 yaş gruplarında uyumunu tamamlayamayan ve eğitim öğretimi aksatan öğrencilerin 

durumu öğretmenler kurulunda görüşülüp gerekli durumlarda kaydı bir sonraki yıla 

ertelenebilir. 

15. Uyum sorunu olan ve özel eğitim gereksinimi olan öğrenciler RAM a ve sağlık kurumlarına 

yönlendirilir. 

16. Bu sene de sabahçı ve öğlenci gruplar olacaktır, yer kalması ve İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğünün onay vermesi sonucunda yine tam gün eğitim için 4 ve 5 yaş grubuna öğrenci 

kulübü açılacaktır. 

17. 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.  

18. Özürsüz olarak aralıksız 10 gün okula devam etmeyen çocuğun velisi okul müdürlüğünce 

uyarılır. Bu uyarıya rağmen özürsüz olarak aralıksız 20 gün okula devam etmeyen, Okula 

devam ettiği hâlde belirtilen süre içinde okul ücretleri yatırılmayan çocukların kaydı silinir. 

19. 72 aylık çocukların okulumuza kaydı yapılamaz. Bu çocukların ilkokul 1. Sınıfa gitmeleri 

zorunludur. 

20. Belirlenen bu maddeler iş ve işleyişimizin daha iyi olması ve öğrencilerimize daha sağlıklı 

eğitim hizmeti verilmesi açısından önemlidir. Tüm velilerimize önemle duyurulur… 


