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4. Okula yeni başlayan öğrenciler 2023 – Kayıt 
 

 
4.1. Çocuğum okula başlamak için hazır mı? 

 
*Duygusal yeterlilik 

 
 Çocuk yeni, bilinmeyen durumları korkmadan algılayabiliyor mu?  

Çocuk hayal kırıklığına tahammül edebiliyor mu? Oyunda kaybetmeye tahammülü 
var mı?  
Çocuk kendi ihtiyaçlarını bir kenara bırakabiliyor mu? Başkalarının sözünü 
bitirmesine izin veriyor mu? 

 
*Sosyal yeterlilik 

 
 Çocuk kuralların anlamlarını kavrayabiliyor ve kurallara uyabiliyor mu? 

 Grup içinde iletiṣim kurabiliyor mu? Bekleyebiliyor mu? 

 Çocuk diğer çocuklarla birlikte iyi çalışabilir mi? 
 

*Bilişsel ve düṣünsel yeterlilik 
  

 Çocuk yeterli derecede konsantre olabilme becerisine sahip mi? 

 Çocuk öğrenmeye karşı ilgi gösteriyor mu? Meraklı mı? 
 Durumlar arasındaki bağlantıları/ilişkileri hızlı kavrayabiliyor mu? 
 

*Fiziksel ve motorik yeterlilik 

 Çocuk elbiselerini tek başına giyinip çıkartabiliyor mu? Bağcık bağlayabiliyor mu? 
 Kalemi doğru şekilde tutabiliyor mu? Resimleri düzgün bir ṣekilde boyayabiliyor mu? 

Makas kullanabiliyor mu? 
Tek ayak üzerinde dengesini sağlayabiliyor mu? Takla atabiliyor mu? Bisiklet 
sürebiliyor mu? Yüzebiliyor mu?  
 

 
4.2. Çocuğumu okula nasıl hazırlayabilirim?  

*Bağımsız iş yapabilmeyi teşvik etmek:  

Elbiselerini kendi başına giyinip çıkartması, ayyakkabısını bağlaması, odasını 
toplaması, sofrayı kurması, meyve yada sebzeleri doğraması, anaokulu çantasını 
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hazırlaması, ufak alışverişleri yapması, birşeyleri kendi başına düşünmesi, ...  

*Çocuktan kurallara uygun davranış sergilemesini tutarlı olarak talep etmek  

*Birlikte zaman geçirmek:  

düzenli olarak sohbet etmek için, oyun oynamak için, resim yapmak için, kesmek 
için, yapıştırmak için, gezi yapmak için, kucaklaşmak için, …   

*Olumlu bir özgüven oluşturmak için, „gerçekçi“ övgüler yapmak. 

*Yaşına uygun kitaplar okumak, kitapları incelemek, kütüphaneye gitmek. 

*Anaokulu ve anaokulu eğitmeni ile yakın işbirliği içerisinde bulunmak. 

 

*Şu hususlara dadikkat edin: 

anaokuluna düzenli olarak gidilmesi 
düzenli uyku 
sağlıklı beslenme  
bol hareket (spor kulübüne kayıt) 
az televizyon seyretmek, bilgisayarda az yada hiç oyun oynamak 

 

4.3. Kayıt – Randevular  

Okula gitme çağına gelmiş olan çocuklar:  Doğum dönemi: 01.10.2016 – 30.09.2017 
Okula erken başlayabilecek çocuklar:  Doğum dönemi: 30.09.2017`den sonra  

 

Okul kayıtları şu tarihlerde yapılabilir: 

Pazartesi 24.10.2022   09.00 – 16.30 saatleri arası 

Salı 25.10.2022              09.00 – 16.30 saatleri arası 

Çarşamba 26.10.202          09.00 – 16.30 saatleri arası 

Perşembe 27.10.2022               09.00 – 13.00 saatleri arası 

 

Okul kayıtlarında uzun bekleme sürelerinin önüne geçmek amacıyla, kayıt için randevu 
veriyoruz! Lütfen kayıt randevusu almak için 26.09.2022 Pazartesi gününden itibaren sek-
reterimiz Bayan Kleininger`den (Pzt. – Per. 8.30 – 12.00) telefonla (0221-222880-0) ran-
devu alın. 

 

 

 



Lütfen kayda gelirken aşağıdaki evrakları beraber getirin: 

- Çocuğunuz (Lütfen kardeşlerini getirmeyiniz!) 

- Köln Şehir İdaresi`nin yolladığı tebligat 

- Çocuğunuzun doğum belgesi  

- Kendi kimlik kartınız  

- Anaokulundan aldığınız eğitim belgesi 

- Eğer varsa terapistlerden aldığınız raporlar (ergoterapi, konuşma terapisi, ...) 

 

4.4. Kayıt prosedürü  

1. Ebeveynler okul seçiminde özgürdür.  
2. Ebeveynler çocuklarını sadece bir okula kaydedebilirler. 
3. Ebeveynler kayıt esnasında ikinci bir istek belirtmek zorundadır.  
4. Okul müdiresi okula kabul edilmeye karar verir. 
5. Ebeveynler, 2023 yılı Mart ayının sonundan itibaren Köln Şehir İdaresi`nden bir  
kabul onayı alacaklardır. 

 

4.5. Ernstbergstraße İlkokulu`nda kayıt prosedürü 

1. Kayıt  
a.  Ebeveynler ile konuşma  
b.  Çocuk ile konuşma ve oyunsal ödevler 

2. Müdire gerekli gördüğü takdirde anaokulu ile iletişime geçecektir. 
3. Sağlık dairesi (Gesundheitsamt) tarafından yapılan tıbbi muayene 
4. Kayıt kabul onayının gönderilmesi (Mart ayının sonundan itibaren) 

 

Okula erken başlayabilecek çocuklar: 

1.- 3. yukarıya bakınız 
4. Ders saati 
5. Ebeveynler ile görüşme 
6. Okul müdiresi, sağlık raporuna göre çocuğun okula devam edip edemeyeceğine  
karar verir. 
7. Kayıt kabul = Devam zorunluluğu 


