
 



 

 

 

 

 

 



 

                                                                               Form- 4  



ÇOCUK VE AĠLE TANIMA FORMU 

 

Değerli Anne - Babalar, 

 

 Okulumuza hoş geldiniz. Yaşamının en erken döneminden itibaren çocukların 

eğitim alması konusunda gösterdiğiniz duyarlılık için sizi kutluyoruz. Okul öncesi 

eğitimin çocuğunuzun çok yönlü gelişimine önemli katkıları olacaktır.  

 Aşağıdaki sorulara verdiğiniz yanıtlar sayesinde size ve çocuğunuza daha fazla 

yardımcı olmamız mümkün olabilecektir.  

 

I. ÇOCUKLA ĠLGĠLĠ GENEL BĠLGĠLER  

 

1. Çocuğunuz bu okula başlamadan önce başka bir okula gitti mi?  

………………………………………………………………….. 

2. Başka bir okula gitmediyse bugüne kadar bakım ve eğitiminden kim sorumluydu?  

…………………………………………………………………… 

3. Çocuğunuzu okula gönderme nedeninizi açıklayınız?  

………………………………………………………………….. 

 

II. ÇOCUĞUN GELĠġĠM ÖYKÜSÜ 

 

4. Çocuğunuz kaç aylıkken yürüdü?  

  

5. Çocuğunuz ilk sözcüğünü ne zaman söyledi?   

  

6. Tam bir cümle kurmaya kaç yaşında başladı?(En az üç sözcüğü yan yana kullanmalı)  

 

7. Dışkı kontrolünü kaç yaşında kazandı?  

 

8. İdrar kontrolünü kaç yaşında kazandı?  

 

9. Sizden birkaç saat ayrı kalmaya ne zaman başladı?  

 

III. ÇOCUĞUN UYKU, BESLENME VE TUVALET ALIġKANLIKLARINA   

       ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 

 

10. Çocuğunuzun uyku alışkanlıklarını belirtiniz (Kendiliğinden uyur, kendi odasında 

uyur, uyurken parmak emer, geç uyur, sallanarak uyur, gündüz uyur, vb.):  

………………..……………………………………………………………………………

… 

11. Çocuğunuzun beslenme alışkanlıklarını belirtiniz (Kendi kendine yemek yer, yemek 

seçer -seçtiği yemeği belirtiniz-, yardımla yemek yer, aşırı yemek yer, çok az yer, 

vb.): 

………………………………………………………………………………………………

…. 



12. Çocuğunuzun tuvalet alışkanlığını belirtiniz (Bir yetişkin desteği olmadan kendi tuvaletini 

yapar, tuvalet sonrası temizliğini yapar, gece ve gündüz altını ıslatır/kakasını altına yapar, 

vb.): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

 IV. ÇOCUĞUN KĠġĠSEL VE DUYGUSAL ÖZELLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN  

       BĠLGĠLER 

 

13. Çocuğunuzu tanımlayan 5 özelliği yazınız:  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 

 

14. Çocuğunuzun çeşitli durumlar karşısındaki olası duygu ve davranışlarını   

 açıklayınız: 

 

o Çocuğunuzu en çok neler mutlu eder?  

         …………………………………………………………….. 

o Çocuğunuzu en çok neler  üzer? 

         …………………………………………………………..…  

o Çocuğunuzu en çok neler kızdırır?              

……………………………………………..…………….. 

o Çocuğunuzu en çok neler korkutur? 

       …………………………………………………………………………. 

 

15. Çocuğunuz istemediği bir şey olduğunda nasıl tepki gösterir?  

     …………………………………………………………………………………………. 

16. Yeni bir ortama girdiğinde veya yeni birisiyle tanıştığında ne tür tepkiler verir  

(mutlu, heyecanlı, hırçın, utangaç, girişken, vb.):  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

 

17. Çocuğunuzun özellikle yapmaktan çok hoşlandığı şeyler nelerdir? (Oyun oynamak, 

öykü dinlemek, resim yapmak, TV seyretmek, bilgisayarda oyun oynamak, vb.):  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

18. Çocuğunuz için psikolog, özel eğitimci, psikolojik danışman, çocuk ruh sağlığı 

uzmanı gibi bir uzmana başvurmanızı gerektiren bir durum oldu mu? Olduysa 

belirtiniz: 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

 

19. Çocuğunuzun oynamayı tercih ettiği oyun ve oyuncakları belirtiniz:  



………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

V- ANNE-BABA-ÇOCUK ARASINDAKĠ ĠLETĠġĠME ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 

20. Çocuğunuz ağladığında ya da huzursuzlandığında sakinleştirmek için neler 

yaparsınız?         

………………………………………………………………………………. 

21.  Çocuğunuzun hangi davranışlarını onaylarsınız? Onayladığınızı ona nasıl 

gösterirsiniz? 

………………………………………………………………………………. 

22. Çocuğunuzun hangi davranışlarını onaylamazsınız? Onaylamadığınızı ona nasıl ifade 

edersiniz?  

………………………………………………………………………………………. 

 

Okuldan Beklentileriniz Nelerdir? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SÖZLEġME ÖRNEĞĠ                                                                                            Form 5 

 

(DeğiĢik: 27.10.2007/26683 RG) 

İş bu   sözleşme,..............................................................................................okul müdürlüğü   ile 
................................................................................arasında aşağıdaki şartlarla imza edilmiştir. 

1-.......................................il ücret komisyonu tarafından.........................eğitim yılı için belirlenen aylık 
tam gün ücreti.............................................TL, yarım gün ücreti..................................TL.dir. 

2-Veli anaokulu ücretini (DeğiĢik ibare: 06.09.2008/26989 RG) her ayın 15 ini takip eden ilk üç iĢ 
günü içinde okula ait banka hesap numarasına yatırıp, dekontunu okul yönetimine verir. 

3-Bağımsız anaokullarında valilikçe belirlenen çalışma takvimine göre ilk ve orta dereceli okullarla 
birlikte eğitim başlar. Resmi tatiller, alınan tatil kararları, yarıyıl ve yaz tatilleri aynen uygulanır. 

4- Veli, okul yönetimince belirlenen eğitim şekline uymak zorundadır. 

5- (Değişik: 27.10.2007/26683 RG) Veli, yarıyıl tatiline rastlayan ay ile çocuğun özürsüz 
devamsızlıklarında ve 15 günden az rapora dayalı devamsızlık durumunda aylık aidatı tam olarak 
öder. 

6- (Değişik: 27.10.2007/26683 RG) Eğitim yılı içerisinde hastalık, tatil ve benzeri mazeretlerle 
ödenmiş ücret veliye iade edilmez. Ancak 15 gün ve daha uzun süreli rapora dayalı devamsızlıklar ile 
yangın, doğal afet, salgın hastalık, iklime dayalı olağanüstü durumlarda; mülkî makamların ve 
Hıfzısıhha Kurulunun gerekli görmesi ve aralıksız 15 gün veya daha fazla süre ile eğitime ara 
verilmesi durumunda, önceden alınan ücret bir sonraki ayın ücretine sayılır.  

  7- Çocukların devamsızlık durumunda okul yönetimine bilgi verilir. Bulaşıcı bir hastalık nedeniyle 
okula gelmeyen çocuklar, hastalık sonrasında "okula devamında sakınca olmadığına dair” sağlık 
kuruluşlarından alınan doktor raporu getirmek zorundadır. Özürsüz olarak aralıksız 20 gün okula 
devam etmeyen çocukların kaydı silinir. 

8- Okul yönetimince gerekli görülerek yaptırılan sağlık taramaları ile gezi, tiyatro vb. eğitim 
etkinliklerinin ücreti veli tarafından karşılanır. 

9- Çocuklara maddi değeri yüksek olan kolye, küpe vb. süs eşyaları takılmaz. Üzerinde isim 
yazılmayan çocuğa ait eşyanın ve izinsiz takılan süs eşyalarının kaybolması durumunda, öğretmen ya 
da okul yönetimi sorumlu değildir. 

10- Veli önceden belirlenecek bir program doğrultusunda veya öğretmenin yönlendirmesi ile eğitim 
etkinliklerine katılır. 

11- Veli okul yönetimi ve grup öğretmenlerinin çocukla ilgili olarak düzenlediği toplantılara katılmak 
zorundadır. 

12- Okul yönetimi, öğretmen ve veli gerekli işbirliğini yapar. 

Sözleşme şartlarını yerine getirmeyen taraflar için gerekli yasal işlemler yürürlüğe girer. 

İş bu sözleşme.......................tarihinde iki nüsha olarak düzenlenmiş ve taraflarca imzalanmıştır. 

Öğrenci Velisi                                                                                       Okul Müdürü 

Adı Soyadı:                                                                                            Adı Soyadı: 

İmzası:                                                                                                   İmzası: 

 



Form 6 

AĠLE EĞĠTĠMĠ ĠHTĠYAÇ BELĠRLEME FORMU 

Anne/Baba’nın Adı-Soyadı:............................                                                                     

Tarih                                    :......../......../.......... 

DEĞERLĠ AĠLELER, 

Okulumuzda sizlerin belirleyeceği konularda eğitim etkinlikleri düzenlemeyi planlıyoruz. 

Aşağıda verilen konulardan eğitim almak istediklerinizi önem sırasına göre numaralayınız. En 

önemli gördüğünüz konuya (1) veriniz. 

Eğitim Verilebilecek Konular: 

( ) Çocuklarla İletişim  

( ) Çocuk Yetiştirme Tutumları ve Olumlu Disiplin Yöntemleri  

( ) Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklarda Görülen Uyum ve Davranış Problemleri  

( ) Okul Öncesi Eğitimde Okul Aile İşbirliği  

 

( ) Okul Öncesi Dönemde Cinsel Eğitim  

 

( ) Okul Öncesi Dönemde Temel Alışkanlıkların Kazandırılması(Tuvalet/Uyku/Beslenme vb.)  

 

( ) Okul Öncesi Dönemde Kitap ve Çocuk Kitapları 

 

( ) Çocuk ve Oyun 

( ) İlkokula Hazırlık ve Bu Süreçte Aileye Düşenler  

( ) Televizyon- İnternet ve Çocuğa Etkisi  

( ) Diğer (ekleyiniz):…………………………………………………………………… 

Eğitim Etkinlikleri Ġçin Uygun Gördüğünüz Sıklık: 

( ) Her hafta           ( ) 2 haftada bir           ( ) Ayda bir 

Eğitim Etkinlikleri Ġçin Uygun Gördüğünüz Zaman:  

(  ) Hafta İçi Sabah: 10.30-11.30 

(  ) Hafta İçi Akşam: 17.30-18.30                   

(  ) Hafta Sonu Sabah:  10.30-11.30 

(  ) Hafta Sonu Akşam: 17.30-18.30 

 



Form 7 

AĠLE KATILIMI TERCĠH FORMU 

 

Anne/Baba’nın Adı-Soyadı:............................                                                                     

Tarih                                     :......../......../.......... 

DEĞERLĠ AĠLELER,  

Bilindiği gibi, okul öncesi eğitim sürecinde ailenin çok önemli bir rolü vardır. Çocuğun 

eğitimi aile ile okulun işbirliği ile gerçekleşmektedir.  Okulumuzda aile katılımı çalışmaları 

yapmayı planlamaktayız.  Aşağıda bazı katılım şekilleri sunulmuştur. Lütfen bunlardan size 

uygun olanı/olanları işaretleyiniz: 

 (  ) Gezilerde yardım edebilirim. 

(  ) Okul tarafından düzenlenecek toplantılarda yardım edebilirim. 

(  ) Materyal ve araç hazırlamak için düzenli olarak gelebilirim (Lütfen gün belirtiniz). 

(  ) Öykü anlatabilirim. 

(  ) Çocukların oluşturduğu öyküleri kaydedebilirim. 

(  ) Deneylerde görev alabilirim. 

(  ) Müzik etkinliklerinde görev alabilirim, enstrüman çalabilirim. 

(  ) Tiyatro, drama etkinliklerinde görev alabilirim. 

(  ) Resim, deniz kabuğu vb. koleksiyonumuzu çocuklara gösterebilirim. 

(  ) Meslek tanıtımlarında görev alabilirim. 

(  ) Yemek pişirme, dikiş dikme vb. özel ilgilerim var. Bunları çocuklarla paylaşabilirim.  

(  ) Öğrenme merkezleri (bakkal, postane vb.) hazırlanmasında yardım edebilirim. 

(  ) Evcil hayvanlarım var, okula getirebilirim. 

(  ) Bilgisayar etkinliklerinde görev alabilirim. 

Yukarıda sayılanların dışında başka konularda da katılımda bulunabilecekseniz lütfen 

belirtiniz: 

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................... 

 


