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KOÇ OKULU ADAY VELİ

OKULA HAZIRBULUNUŞLUK ve YAŞA GÖRE GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

Değerli Koç Okulu Aday Velimiz, 

Öncelikle okulumuza ilginiz için teşekkür eder, çocuğunuzun okul seçimini titizlik ve  heyecan

içinde gerçekleştirdiğiniz bu süreçte, değerlendirmelerinize destek olacağını  umduğumuz

bazı konularla ilgili sizleri bilgilendirmek isteriz.  

Okulumuzun ana sınıfına, 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 doğumlu öğrenciler doğrudan kura

yolu ile alınacaktır.  1 Ekim – 31 Aralık 2017 tarihleri arasında doğan öğrenciler, velilerinin

yazılı talebi ile ana sınıfı kurasına başvurabilir.

Okulumuzun 1. sınıf kurasına ise kayıtların yapıldığı 2023 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını

dolduran (31 Aralık 2017 doğumlu ve üzeri) öğrenciler ile velilerinin yazılı talebi

olması şartıyla 66, 67 ve 68 aylık (1 Ocak – 31 Mart 2018 doğumlu) öğrenciler

başvurabilmekte ve tüm öğrenciler aynı seviye sınıfına yerleştirilmektedir. Aralarında ay

veya yaş farkı bulunan öğrencilerin okula hazırbulunuşlukları ve gelişim özellikleri farklılık

gösterebilmektedir. Söz konusu farklılıkların da eğitim - öğretim ortamında öğrencilerin

akademik, sosyal, duygusal ve bilişsel süreçlerini doğrudan etkilediği gözlemlenmektedir.

Öğrencilerin gelişim özellikleri ve hazırbulunuşluklarının göz önünde bulundurularak kendine

en uygun sınıf seviyesine devam etmesi, öğrencinin etkili gelişimi açısından büyük önem

göstermektedir. Bu kapsamda kuraya başvurunuz öncesinde çocuğunuzun yaşını, gelişim

özelliklerini, okula hazırbulunuşluk durumunu ve ihtiyaçlarını değerlendirebilmenize yönelik

olarak hazırlanan “Okula Hazırbulunuşluk: Önemi ve Gelişim Alanları” ve “Gelişim Özellikleri:

Ana Sınıfı ve 1. Sınıf” dokümanlarını dikkatle incelemenizi öneririz.

Koç Okulunda gelişimsel koruyucu ve önleyici rehberlik anlayışı esastır. Okulumuzda  özel

eğitim gereksinimi bulunan öğrenciler için, gerekli görüldüğü takdirde, MEB Özel Eğitim

Hizmetleri Yönetmeliği Madde 34 kapsamında hareket edilmektedir, özel eğitim sınıfı
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bulunmamaktadır. Sosyal, duygusal ve bilişsel açıdan desteğe  ihtiyaç duyulduğu

durumlarda uzman görüşüne ya da gerekli durumlarda resmi tedbir amacıyla MEB’e bağlı

Rehberlik Araştırma Merkezi’ne  başvurulabilmektedir. 

Öğrencilerin destek ihtiyaçlarına yönelik olarak oluşturulan eylem planlarının, öğrenci

yararına dönüşebilmesi için öğrenim yaşantıları boyunca velilerimizden okulumuzla iş birliği 

yapmaları beklenmektedir. 

Koç Okulunda “okulun ilk günü” akademik takvimdeki oryantasyon ve açılış günlerinden

daha erken başlamaktadır. Kesin kayıt tarihinden itibaren çocuğunuz artık bir Koç Okulu

öğrencisidir. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bölümümüz kesin kayıt yaptıran tüm

öğrencilere yönelik rutin bir rehberlik faaliyeti olarak sosyal, duygusal ve bilişsel tanıma

çalışmaları gerçekleştirmektedir. Gerçekleştilen bireyi tanıma çalışmaları sonucunda,

öğrencimizde desteklenmesi gereken alanların belirlenmesi durumunda

velilerimiz bilgilendirilmektedir.

Kuraya girecek tüm aday öğrencilerimize ve velilerine bol şans diler, aday öğrencilerimize 

devam edecekleri eğitim kurumlarında başarılı, keyifli ve potansiyellerinin en üstüne 

çıkabilecekleri bir eğitim yolculuğu temenni ederiz.

Saygılarımızla, 

Koç Okulu, İlkokul


