
ODTÜ Geliştirme Vakfı
Özel Kocaeli Okulları

Ana Sınıfı ve İlkokul
Öğrenci Kayıt Kabul Kılavuzu



Bu kılavuz, ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel KYÖD İlkokulu`na kayıt yaptırmak isteyen öğrenci

velilerini bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Okulumuza, 2023-2024 eğitim öğretim yılı için ana sınıfı (4 yaş ve 5 yaş), ilkokul 1, 2, 3

ve 4. sınıf düzeylerinde öğrenci kabul edilecektir.

BAŞVURU VE KAYIT SÜRECİ
ANA SINIFI

Yeni Kayıt
ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel KYÖD İlkokulu ana sınıflarına kayıt, Psikolojik

Danışmanımızın rehberliğinde okul yönetimince oluşturulan öğretmen komisyonu

tarafından, yaş grubu gelişim özellikleri dikkate alınarak yapılacak “Aday Öğrenci
Tanıma” Etkinliği sonucuna göre alınır.

4 yaş grubu sınıfımız, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 45-56 ay

aralığında, 5 yaş grubu sınıflarımız ise 57-71 ay aralığındaki öğrencilerden

oluşturulmaktadır.

2023-2024 eğitim öğretim yılında ana sınıf 4 yaş ve 5 yaş sınıflarına alınacak

öğrencilerin yaş sınırları aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Kayıt Yaptırılacak grup Yaş Aralığı
4 Yaş 1 Ocak-31 Aralık 2018

5 Yaş 1 Ocak-31 Aralık 2017

NOT: Yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70 ve 71 aylık olanlar, velisinin

yazılı talebi bulunması halinde ana sınıfına kaydedilebilirler.

1-2-3-4. Sınıflar

Yeni Kayıt
ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel KYÖD İlkokulu 1. sınıflarına kayıt, rehberlik görüşmesi ve

sınıf öğretmeni tarafından yaptırılacak olan etkinliklerin sonucuna göre alınır.

2023-2024 eğitim öğretim yılı için 1.sınıflara alınacak öğrencilerin yaş sınırı aşağıdaki

tabloda sunulmuştur.

Kayıt Yaptırılacak Sınıf Yaş Aralığı
1.sınıf Ocak-Aralık 2016

1.sınıfımız için kontenjan önceliği 2022-2023 eğitim öğretim yılında okulumuzun ana

sınıfı 5 yaş sınıfında öğrenim gören öğrencilerimizde olacaktır. 



2, 3 ve 4. sınıflar düzeyinde, boşkalan kontenjanlar için başvuru yapan öğrenciler

Rehberlik görüşmesi ve ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Akademik Değerlendirme

Sınavına girerler. Sınavdan yeterli puanı alan öğrenciler kontenjan dahilinde kayıt

yaptırabilirler.

Kayıt Yaptırılacak Sınıf Her bir alandan alınması
gerekli puan/100

Alınması gereken
ortalama toplam

puan/100
1.sınıf - 60

2.sınıf 50 60

3.sınıf 50 65

4.sınıf 50 70

NOT: İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69

ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Ayrıca 66, 67 ve 68 aylık çocuklardan velisinin

yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilebilir.

Mevcut Öğrenci Kaydı
Mevcut öğrenciler için 2023-2024 eğitim-öğretim yılı ücret ve kayıt yenileme işlemleri

veliye gönderilecek bilgilendirme yazısında bildirilen kayıt takvimine göre yapılacaktır.


