
 
TED ALİAĞA KOLEJİ VAKFI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI 

OKUL ÖNCESİNE KAYIT KABUL KOŞULLARI 

 
 

 
 Okul Öncesi “Küçük Yaş Sınıfına” kayıt yapılan yılın Eylül ayı sonu itibariyle 45-56 ay 

arasında olan öğrencilerin kaydı yapılır. 
 

 Okul Öncesi Hazırlık Sınıfına kayıt yapılan yılın Eylül ayı sonu itibariyle 57- 68 ay 
arasında olan öğrencilerin kaydı yapılır. 
 

 Aday öğrenciler, TED Okulları PDR uzmanları ve öğretmenleri tarafından geliştirilen gözlem 
ve tanıma formları ile okul olgunluğu, dil gelişimi, motor beceriler, dikkat ve algılama düzeyi 
açısından okulumuz yönetici ve PDR uzmanı tarafından değerlendirilir. 

 
 Görüşmesi olumlu sonuçlanan öğrenci velisinin belirlenen süre içerisinde mali kayıt 

işlemlerini gerçekleştirmesi ile kayıt işlemi tamamlanmış olur. 
 
 Okul öncesi sınıflarımıza kayıt yaptıran öğrencilerin şubeleri ve sınıf öğretmenleri noter 

huzurunda çekilecek kura ile belirlenir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aday öğrenci kaydınızı; okulumuzu ziyaret ederek, 0232 616 82 82 numaralı telefonu 
arayarak ya da okul web sayfamızın “Kayıt Koşulları” bölümünde bulunan ‘ONLINE 
KAYIT FORMU' nu doldurarak yaptırabilirsiniz. 
 

TED ALİAĞA KOLEJİ VAKFI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI 
OKUL ÖNCESİ KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER: 

 
 Kayıt formu (Okul tarafından verilecektir.) 
 Aşı Kartı (Okul öncesi için) 
 2 Adet Biyometrik Fotoğraf 
 Öğrenci Nüfus Cüzdan Fotokopisi 
 Anne-Baba Nüfus Cüzdan Fotokopisi 
 Banka sözleşmesinin yapıldığını gösterir belge (Mali İşler Birimine teslim 

edilecektir.) 
  

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI 
YÖNETMELİĞİ ( Kayıt zamanı ve kayıt yaşı) 
MADDE 11 - (5) Okul öncesi eğitim kurumlarında okula kayıt: 
 
a) Anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı     

sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların kaydı yapılır. Okulun kayıt alanında ikamet eden 
ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı 
yapıldıktan sonra fiziki imkânları yeterli olan anaokulu ve uygulama sınıflarına 36-56 
aylık, ana sınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar da kaydedilebilir. 

b) Bir grup oluşturabilecek kadar çocuk bulunmayan okullarda 36-68 aylık   
çocuklar aynı ana sınıfına kaydedilebilir. 

c) İlkokula kaydı bir yıl ertelenen ve bir önceki yıl okul öncesi eğitim almamış    
olan 69-71 aylık çocuklara,  okul öncesi eğitim kurumlarına kayıtta öncelik tanınır. 

 


