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T.C. 

KÜÇÜKÇEKMECE KAYMAKAMLIĞI 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

TED Özel Atakent Anaokulu 

21.07.2022 
Sayı    : 200/ 

Konu  : Anaokulu 3 Yaş Oryantasyon Programı ve Veli Bilgilendirme Toplantısı 

Sayın Velimiz, 

TED Atakent Koleji olarak; keyifli geçen bir yaz tatilinin ardından yeni eğitim öğretim yılı 

hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor, öğrencilerimizle buluşacağımız günü sabırsızlıkla 

bekliyoruz. 

Anaokulu öğrencilerimizin; okul, öğretmen ve arkadaşlarıyla tanışmasını sağlayarak güven 

ortamı oluşturmak, ebeveynlerinden ayrılmalarını daha sağlıklı bir ortamda geliştirmek, sosyal-

fiziksel ve psikolojik alanda hazır bulunuşluklarını destekleyerek okul yaşantısına geçişi 

kolaylaştırmak amaçlı oryantasyon programı oluşturulmuştur. Programa ilişkin detaylar 

aşağıda belirtilmiştir.  

Oryantasyon Programı: Anaokulu 3 yaş öğrencilerimizin oryantasyon programı 6 Eylül 2022 Salı 

günü başlayacak, 08 Eylül 2022 Perşembe günü sona erecektir. Oryantasyon programı 08.30-12.30 

saatleri arasında yarım gün uygulanacaktır.   

Servis Kullanımı: Öğrencilerimiz 6 Eylül 2022 günü okula siz velilerimiz tarafından getirileceklerdir. 

Servis kullanan öğrencilerimizin ulaşımı ilk gün ders bitiminden itibaren okul servislerimiz ile 

sağlanacaktır.   Öğrencimiz, oryantasyon sürecine başlamadan önce servis büromuz ile  26 Ağustos 

2022 Cuma gününe kadar iletişime geçmeniz önemlidir. 

Okuldan Çıkış: 06 Eylül 2022 tarihi itibari ile servis ile dönecek öğrencilerin servis hareket saati 

12.40’olacaktır.  

Öğrencilerini kendileri alacak velilerimiz, alt giriş anaokulu bahçe kapısından saat   12.20  itibariyle 

alabileceklerdir. 

TEMA İstanbul’da oturan ve velisiyle birlikte yürüyerek okula gelmek isteyen öğrencilerimiz,  

TEMA kapısından giriş-çıkış yapabileceklerdir. TEMA kapı oryantasyon döneminde sabah 07.45-

08.15 saatleri arasında; öğlen ise   12.15-13.00 saatleri arasında açık olacaktır. Velilerimiz üst bahçe 

konferans salonu çıkış kapısı önünde öğrencileri teslim alabileceklerdir. 
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 3 yaş öğrencilerimizin okuldan çıkış durumunu bildiren dilekçenin ilgili müdür yardımcısına 01 Eylül 

2022 tarihinde teslim edilmesi önemlidir. (EK-1) 

Yemek:  06 Eylül 2022-08 Eylül 2022 tarihleri arasında öğrencilerimize kahvaltı verilecektir.   

 

Veli Randevulu Görüşmeleri: 01-02 Eylül 2022 günleri randevulu olarak veli öğretmen bireysel 

tanışma görüşmeleri gerçekleştirilecektir.  Randevu gün ve saatiniz sınıf öğretmeniniz tarafından 

sizlere iletilecektir.  

Veli Bilgilendirme Toplantısı: 31.08.2022 Çarşamba günü saat 15.00’te okulumuz konferans 

salonunda gerçekleştirilecektir.  

Kıyafet ve Kırtasiye: Kıyafet ve kitap satışlarımız ile ilgili detaylı bilgilendirme daha sonra sizlerle 

paylaşılacaktır. TED Atakent Koleji kıyafetleri ile okula gelinmelidir.  

Okula Getirilmesi Gerekenler: Eğitim öğretim sürecine başlayacağımız oryantasyon dönemi için 

öğrencilerimizin su mataralarını, okul içi ayakkabılarını ve  yedek kıyafetlerini (isim etiketi ile)  

yanlarında getirmeleri önemlidir. 

Öğrenme ortamındaki işleyişin sağlıklı yürütülebilmesi için okul personeli ve öğrenciler dışında okul 

içine ve koridorlara girilmemesi önemlidir.  

 

Oryantasyon programının katılımına ve devamına göstereceğiniz hassasiyet için teşekkür ederiz.  

 

Saygılarımla 

Verda YAŞAR 

Okul Müdürü 
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T.C. 

KÜÇÜKÇEKMECE KAYMAKAMLIĞI 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

TED Özel Atakent Anaokulu 

                                                                                                                                     

TED ÖZEL ATAKENT ANAOKULU  MÜDÜRLÜĞÜNE, 

Velisi olduğum, okulunuz 3 yaş ………  sınıf  öğrencisi……………………’nın; okula geliş ve 

gidişinin aşağıda belirttiğim şekilde olmasını istiyorum. 

Bilgilerinize arz ederim. 

                                                                                                           

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

                                                                                                                      Veli Adı - Soyadı 

                                                                                                                          İmzası  

A- Oryantasyon Süreci İçin: 

      Ulaşımını kendi olanaklarım ile sağlayacağım. Tüm sorumluluk bana aittir.      

      Ulaşımı okul servis araçları ile sağlanacaktır. 

 

B- 2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi İçin: 

       Ulaşımını kendi olanaklarım ile sağlayacağım. Tüm sorumluluk bana aittir.    

       Ulaşımı okul servis araçları ile sağlanacaktır. 

 

Önemli Not: 

1. Öğrencimizin servis kullanmama durumu ile ilgili günlük değişimleri okul çıkış 

saatinden en geç iki saat önce ilgili müdür yardımcısına  bildirmeniz gerekmektedir. 

2. Öğrencilerimiz eğitim ve öğretim süresince tek bir servisle ulaşım sağlayacaktır; 

herhangi bir sebeple günlük servis değişiklik talepleri güvenlik nedeniyle 

karşılanamayacaktır. 

3. Öğrencimiz, sizin onayınız olmadan (tanıdığımız yakın akrabaları da dahil olmak 

üzere) tarafımızdan başka kişilere teslim edilemez. Bu konuda sizlerin ilgili müdür 

yardımcısı ile önceden iletişime geçmenizi ve öğrencimizi okuldan teslim alacak kişi 

hakkında bilgi vermenizi önemle rica ederiz. 

 


