İDV ÖZEL BİLKENT İLKOKULU 2017-2018 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILINDA
KAYIT YAPTIRMAK İSTEYEN ADAYLAR İÇİN DUYURU
Okul Öncesi 1 grubuna 1 Ocak-31 Aralık 2013 doğumlu,
Okul Öncesi 2 grubuna 1 Ocak-31 Aralık 2012 doğumlu öğrenciler alınacaktır.

OKUL ÖNCESİ
(5 YAŞ & 6 YAŞ)

Bilkent Üniversitesi Kreşi’nden okulumuza kayıt yaptırmak isteyen adaylar
• 8 Şubat, 15 Şubat, 22 Şubat, 01 Mart, 08 Mart, 15 Mart tarihlerinde bireysel
randevu ile öngörüşme yapılacaktır.
• Bilkent Üniversitesi kreşi öğrencileri 13-17 Mart tarihleri arasında kesin kayıt
yaptırabilirler.
• Bilkent Kreşi’nde Veli Tanıtım Toplantısı 10 Mart 2017 Cuma günü
yapılacaktır.Arzu eden aileler okulumuzda 22 Mart 2017 Çarşamba günü
16:00-17:30 saatleri arasında arasında yapılacak olan Veli Tanıtım Toplantısı’na
da katılabilirler.
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Kardeş kontenjanından okulumuza kayıt yaptırmak isteyen adaylar
22 Şubat, 01 Mart, 08 Mart tarihlerinde bireysel randevu ile öngörüşme
yapılacaktır.
Okulumuzda kardeşi kayıtlı olan öğrenciler 13-17 Mart tarihleri arasında kesin
kayıt yaptırabilirler.
Diğer Adaylar
Kontenjan dahilinde ön görüşme ile öğrenci alınacaktır.
22 Mart tarihinde saat 16.00-17.30 arasında okulumuzun Toplantı Salonu’nda
okul tanıtım toplantısı yapılacaktır
13 Şubat - 23 Mart tarihleri arasında adaylar öğrenci başvuru formunu
doldurup, Ön Başvuru İşlemleri bölümünde yer alan hesap numarasına 100
TL ödeyerek başvuru yapabilirler.
Ön başvuru işlemi tamamlanan aday öğrencilere 25 Mart Cumartesi günü
yapılacak olan ön görüşme için randevu saati e-posta yoluyla iletilecektir.
Sonuçlar 27 Mart Pazartesi günü web sayfamızdan aday öğrencinin T.C.
numarası ile öğrenilebilecektir.
Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler 27 Mart-3 Nisan tarihleri arasında kayıt
yaptırabilirler.
4 -10 Nisan tarihleri arasında kalan kontenjanlara yedek listedeki adaylar kayıt
yaptırabilirler.
KAYIT ALINMAYACAKTIR.
Kontenjan dahilinde ön görüşme ile öğrenci alınacaktır.
22 Mart 2017 Çarşamba günü, 16.00-17.30 saatleri arasında okulumuzun
Toplantı Salonunda okul tanıtım toplantısı yapılacaktır
13 Şubat - 23 Mart 2017 tarihleri arasında adaylar öğrenci başvuru
formunu doldurup, Ön Başvuru İşlemleri bölümünde yer alan hesap
numarasına 100 TL ödeyerek başvuru yapabilirler.
Ön başvuru işlemi tamamlanan aday öğrencilere 25 Mart 2017 Cumartesi günü
yapılacak olan ön görüşme için randevu saati e-posta yoluyla iletilecektir.
Sonuçlar 27 Mart Pazartesi günü web sayfamızdan aday öğrencinin T.C.
numarası ile öğrenilebilecektir.
Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler 27 Mart-3 Nisan tarihleri arasında kayıt
yaptırabilirler.
4 -10 Nisan tarihleri arasında kalan kontenjanlara yedek listedeki adaylar kayıt
yaptırabilirler.
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13 Şubat-23 Mart tarihleri arasında;
✓ Başvuru formunun online doldurulması,
✓ Başvuru ücretinin (100 TL) yatırılması
Yapı Kredi Bankası Bilkent Şubesi Hesap no: 68434719
IBAN : TR94 0006 7010 0000 0068 4347 19

ÖN BAŞVURU
İŞLEMLERİ
•
•

KESİN KAYIT
İŞLEMLERİ

Kontenjan dahilinde giriş sınavı ile öğrenci alınacaktır.
22 Mart tarihinde saat 16.00-17.30 arasında okulumuzun Toplantı Salonu’nda
okul tanıtım toplantısı yapılacaktır.
13 Şubat - 23 Mart tarihleri arasında adaylar öğrenci başvuru formunu
doldurup, Ön Başvuru İşlemleri bölümünde yer alan hesap numarasına 100 TL
ödeyerek başvuru yapabilirler.
Ön başvuru işlemi tamamlanan aday öğrencilere 25 Mart Cumartesi günü
yapılacak olan sınav için bilgilendirme e-posta yoluyla iletilecektir..
Giriş sınavı açık uçlu sorulardan oluşmakta olup ,Türkçe, Matematik ve İngilizce
derslerini içermektedir.
İngilizce sınavı dinleme , okuma ve kompozisyon olarak 3 bölüm halinde
uygulanacaktır.
Sonuçlar 27 Mart Pazartesi günü web sayfamızdan, aday öğrencinin T.C.
numarası ile öğrenilebilecektir.
Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler 27 Mart-3 Nisan tarihleri arasında kayıt
yaptırabilirler.
4 -10 Nisan tarihleri arasında kalan kontenjanlara yedek listedeki adaylar kayıt
yaptırabilirler.
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Asil liste (27 Mart-3 Nisan 2017) ve yedek liste (4 -10 Nisan 2017) kayıt işlemleri
sonuçlar açıklandıktan sonra okulumuz kayıt odasından yapılacaktır.
Kayıt işlemleri için aday veliye öğrenci kayıt dosyası ,ödeme planı, kayıt
sözleşmesi, taahhütname verilecektir.
Kayıt işlemlerinin tamamlanması için verilen formların doldurulup ek olarak
aşağıdaki evraklar ile kayıt birimine belirtilen tarihler arasında iletilmesi
gerekmektedir
Gerekli evraklar:
✓ Öğrencinin nüfus cüzdanı fotokopisi,
✓ Ebeveynlerin nüfus cüzdan fotokopileri,
✓ Öğrencinin son 6 ay içinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğrafı,
✓ Aşı kartı fotokopisi,
✓ En son aldığı karne fotokopisi
İşlemleri hızlandırmak için lütfen fotokopileri okula gelmeden hazırlayınız.
Ödeme İşlemleri Hakkında
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Öğrenim ücretinin ilk taksit ödemesinin yapıldığını belirten banka dekontu,
Onaylanmış taahhütname,
Banka ile yapılacak “Taksitli Eğitim Sistemi (TEST) Sözleşmesi” (Bankadan
temin edilebilir.),
Peşin ödeme yapmak ya da ilk taksit ödemesini banka kanalı ile gerçekleştirmek
isteyen velilerimiz için hesap numaramız aşağıdaki gibidir. (İlk taksit tutarı
Muhasebe Bölümünden öğrenilecektir. 312 290 83 20 – 290 83 27)
Banka ve Şubesi
Hesap No
IBAN
Açıklama

: YAPI KREDİ BANKASI BİLKENT ŞUBESİ
: 68434719
: TR 94 0006 7010 0000 0068 4347 19
: ÖĞRENCİ ADI SOYADI

TÜM ADAY ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARILAR DİLERİZ.

