
 

Hisar Okulları Okulöncesi ve İlkokul 1. Sınıf  
Kayıt Süreci ve Tanışma Çalışmaları 

 

  

Kayıt Tarihleri:  
  

• Kura sonucunda asil kayıt listesinde yer alan öğrencilerin kayıtlarının 3 iş günü 

içerisinde (7-8-9 Mart 2022) tamamlanması gerekmektedir. Herhangi bir işlemin 
eksik yapılması veya bu sürenin aşılması durumunda kayıtlarımıza yedek listede 

bulunan öğrencilerle devam edilecektir.   
• Asil kayıt listesinde bulunan öğrencilerin kayıt işlemlerini tamamlamasından sonra, 

kontenjanda yer olması durumunda, yedek listede yer alan öğrencilerin kayıtlarına 
10 Mart 2022 Perşembe günü saat 10.00’dan itibaren başlanacak olup yedek 

listede yer alan aday öğrenci velileri sıradan Kayıt İşleri Bölümümüz tarafından 
aranacaktır. Yedek listede yer alan aday öğrenci kayıtlarının 2 iş günü içerisinde 
tamamlanması gerekmektedir.  

  
Kayıt Başvuru Evrakları:  

  
Kura sonucunda öğrencinin okulumuza kayıt kabulü durumunda kaydının gerçekleşmesi için 
aşağıda belirtilen evrakların, kura sonrasında velilerimize e-posta yolu ile iletilecek Kayıt 

Portalına yüklenmesi gerekmektedir. 
  

1. Öğrencinin nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisinin Kayıt Portalına yüklenmesi 

gerekmektedir. 
2. 2022-2023 Akademik Yılı için ilan edilecek olan eğitim ücretinden mahsup edilmek 

üzere 18.000 TL’nin aşağıda belirtilen hesaba yatırılması ve dekontun Kayıt 
Portalına yüklenmesi gerekmektedir. 

Hesap Bilgileri: 
Akbank Göktürk Şubesi  
Hisar Eğitim Vakfı İktisadi İşletmesi  
Banka Kodu: 46; Şube Kodu: 882  
IBAN : TR61 0004 6008 8288 8000 0031 51 

3. Okulöncesi ve İlkokul 1. Sınıflara Kayıt ve İptal İşlemleri hakkındaki bilgi yazısının 

veli tarafından imzalı halinin Kayıt Portalına yüklenmesi gerekmektedir. 
4. Hisar Okulları Veli İş Birliği Taahhütnamesinin veli tarafından imzalı halinin Kayıt 

Portalına yüklenmesi gerekmektedir. 

  
Tanışma Çalışmaları: 

  
Kayıt yaptıran öğrencilerimiz ile bir tanışma çalışmamız olacaktır. Tanışma çalışmalarının 
amacı, önümüzdeki akademik yıl öncesi öğrencilerimizin sosyo-duygusal, bilişsel ve dil 

https://www.hisarschool.k12.tr/wp-content/uploads/2022/02/Kayit-ve-İptal-İşlemleri-Bilgi-Yazisi.pdf
https://www.hisarschool.k12.tr/wp-content/uploads/2022/02/Hisar-Okullari-Veli-I%CC%87s%CC%A7birlig%CC%86i-Taahhu%CC%88tnamesi.pdf


 

gelişimleri hakkında ön bilgi edinmektir. Bu bilgiler heterojen sınıflar oluşturmamıza yardım 
edecektir. 

 
Tanışma çalışmalarında, öğrencilerimiz, öğretmen ve psikolojik danışmanların bulunduğu bir 

Okulöncesi sınıfında oyun ve kâğıt-kalem çalışmasından oluşan ve bir saat sürecek bir 
etkinliğe katılacaklardır. Tüm öğrencilerimizin bu çalışmaya katılması gereklidir. 

  
Tanışma çalışmalarındaki gözlemlerimizin ardından her öğrenci için geribildirim toplantısı 

yapılmayacaktır. Ancak, okul idaresinin ihtiyaç duyması durumunda ilgili öğrenci velisi ile 
21 Mart-8 Nisan 2022 tarihleri arasında çevrimiçi (online) görüşmeler yapılabilir. Hisar 
Okulları açık iletişim ilkemiz doğrultusunda etkin veli-okul iş birliğinin sağlanmasının 

öğrencilerimizin gelişiminde olumlu etkileri olacağına inanıyoruz. 
  

Okula Giriş: 
Sağlık ve güvenlik tedbirleri gereği öğrencimiz sadece bir veli ile okula gelebilecektir. 

Velilerimiz HES Kodunu göstererek öğrenci ile birlikte yaya olarak kampüse gireceklerdir. 
Kampüs içine araç alınmayacaktır. Veli ve öğrencilerimizin sağlık güvenlik tedbirleri 

gereğince maske kullanmaları gerekmektedir. 
  
Süreç: 
Okula gelen öğrencilerimiz velisi ile güvenlik girişinde karşılanacak, kayıt masasında 
öğrenciye isim etiketi verilerek velileri ile birlikte oryantasyon amaçlı belirlenen sınıflarına 

alınacaktır. 
  
Öğrencilerimiz 10 dakika uyum sürecinde velileri ile bulundukları sınıfta öğretmenler ile 

tanışacaklar ve velilerinden ayrılıp tanışma sınıflarına alınacaklardır. 50 dakika sürecek grup 
çalışmasından sonra öğrenciler yine belirlenen noktalarda velilerine teslim edilecektir. 

  
Okul görevlileri süreç boyunca tüm yönlendirmelerde size yol gösterici olacaktır. 
  

Tanışma Çalışması Tarihleri ve Saatleri: 
Kayıt işlemini tamamlamış olan velilerimiz, 16.03.2022 tarihinde gönderilecek Google Forms 

üzerinden aşağıda belirtilen tarihlerden birini seçecek ve öğrenci tanışma çalışmasına 
öğrenci ile birlikte geleceklerdir.  
  

Tanışma Çalışması Tarihleri Kampüse Giriş Tanışma Çalışması 

18 Mart 2022 Cuma  15.30 15.35-16.35 

21 Mart 2022 Pazartesi  15.55 16.00-17.00 

22 Mart 2022 Salı   15.55 16.00-17.00 

23 Mart 2022 Çarşamba 15.55 16.00-17.00 



 

  
Belirtilen saatlerden önce kampüse giriş mümkün olamayacaktır.  

 
Randevunuzun olduğu gün okulumuza gelemeyeceğiniz durumlarda, çalışmanın 
başlamasından en geç bir saat öncesine kadar Kayıt İşleri Ofisimizi bilgilendirmenizi rica 

ederiz.  
   
Okul Turu: 
Öğrencilerimiz çalışmalarda iken görevli öğretmenler eşliğinde velileri için küçük gruplar 
halinde kısa bir okul turu yapılacaktır. 
  
Tanışma günü öncesinde çocuğunuzla yapabileceğiniz hazırlık önerileri: 
Tanışma çalışmasına gelmeden 2 gün önce, uygun ve yeterli zaman ayırarak çocuğunuza o 
gün yaşayacaklarını basit ve net bir şekilde açıklamanız, onun tanışma gününe 

hazırlanmasına ve kendisini güvende hissetmesine yardımcı olacaktır. 
  
Çocuğunuzla belirlediğiniz bir zamanda, onunla aynı göz hizasına gelerek ve sadece bu 
konuya odaklanarak konuşmaya başlayabilirsiniz. Sakin ve kararlı bir ses tonu ile aşağıdaki 

gibi bir bilgilendirme yapabilirsiniz: 
  
“Bugün Hisar Okullarına gideceğiz. Orada Hisar Okulları öğretmenleri seni karşılayacak ve 
yakından tanımak için oyunlar eşliğinde etkinlikler, çalışmalar yapacaklar. Bu sırada ben 

seni bekleyeceğim. Çalışma sonrasında öğretmenler seni benim yanıma getirecekler ve 
okuldan ayrılacağız.” 

 
Bu yaş grubundaki çocuklar, yeni bir ortamda, yeni yetişkin ve yaşıtlarla bir grup çalışmasına 
katılmakta bazen güçlük çekebilirler. Böyle durumların oluşmaması için aşağıdaki adımları 

uygulayabilirsiniz: 
 

• Çocuğunuz sizinle ve öğretmenlerle geçireceği 10 dakikalık uyum sürecinden tanışma 

çalışması için sınıfa götürülmek üzere çağrıldığında onunla vedalaşınız ve kendisini 
bekleyeceğinizi söyleyiniz. 

• Eğer çocuğunuz sizden ayrılmakta zorlanmıyorsa, lütfen sınıfa girmeyiniz. 
Anne/babaların sınıfa girmesi, çocukların grup çalışmasına katılmasını 

zorlaştırmaktadır. Çocuğunuzun size ihtiyacı olması durumunda sınıfta bulunan 
öğretmenlerimiz tarafından size bilgi verilecektir. 

• Sınıfın kapısına gelmek zorunda kalmışsanız, onu dışarıda bekleyeceğinizi açıklayınız. 
Çocuğa açıklamanızı yaparken baskıcı bir ses tonu yerine doğal fakat kararlı bir ses 

tonu kullanmaya çalışmanız faydalı olacaktır. 

 
 

Kesin Kayıt Süreci: 
2022-2023 Akademik Yılı kesin kayıt tarihleri ile ilgili duyurularımızı takip etmenizi rica 

ederiz. 


