
ÖZEL MUCİT ÇOCUKLAR ANAOKULU 

ÖĞRENCİ KAYIT-VELİ/AİLE BEYAN-TAAHHÜT-MUVAFAKATNAMESİ 

 

Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi No: 115 Dikili/İzmir adresinde faaliyet gösteren 

Özel Mucit Çocuklar Anaokuluna çocuğumuzu kayıt ettirmeden önce; 

İlgili Bakanlıklarca bildirilen ve Kurum tarafından alınmış olan tüm tedbir/önlemler ile 

kararlar/kurallar hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. 

Alınan tüm tedbirlerin yanında öğrenci aile/velilerinin de alacağı önlem/tedbirler ile 

uyacakları karar/kurallar tarafımıza bildirilmiştir. 

Öğrenci aile/velileri olarak tüm tedbir/önlemler ile karar/kurallara uymayı beyan, kabul 

ve taahhüt ediyoruz. 

Velisi bulunduğumuz, aşağıda bilgileri yer alan öğrencimizin yukarıdaki şartlara ve 

belirlenen tüm tedbir/önlemler ile karar/kurallara uygun olarak 2020 Yılı Haziran Ayından 

itibaren Özel Mucit Çocuklar Anaokuluna öğrenci kaydının yapılarak öğretime başlamasına ve 

devam etmesine muvafakat ediyoruz. 

 

Öğrencinin, 

Adı Soyadı: 

T.C. Kimlik Numarası: 

Doğum Tarihi: 

 

Öğrenci Veli/Vasi, 

Adı Soyadı: 

T.C. Kimlik Numarası: 

Telefon Numarası: 

Adresi: 

İmzası 

 

Öğrenci Veli/Vasi, 

Adı Soyadı: 

T.C. Kimlik Numarası: 

Telefon Numarası: 

Adresi: 

İmzası 

 



BİLGİLENDİRME - AİLELERİN ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER 

*Aile, yaş grubuna göre çocuğun giriş çıkış saatlerine riayet edecektir. 

*Aile çocuğunu okula teslim ederken ve geri alırken sadece veli bekleme alanlarını 

kullanacak ve sadece belirlenen alanlardan teslim edip geri alacaktır. 

*Çocuğu bir başka yaş grubunun giriş/kahvaltı saati ile çakışmayacak şekilde 

zamanında okula getirecek, çıkış saatinde 15 dakika öncesinden okula geleceğini bildirerek 

çocuğun hazırlanmasına fırsat verecektir. 

*Aile ve çevresinde Covid-19 tespiti durumunda aile tarafından hemen okula bilgi 

verilecektir. 

*Çocuklar okula gelmeden önce aile tarafından günlük ateş ölçümü yapılacaktır. 

*Ateş ölçümleri normal sınırlarda ise öğrenci okula getirilecek, ateşin yüksek olduğu 

durumlarda ve eğer hastalık belirtileri de varsa öğrenci okula getirilmeyip gerekli tedbirler 

alınarak en yakın sağlık kuruluşu ile irtibata geçilip takibi/tedavisi sağlanacak ve aile 

tarafından çocuğun sağlık/hastalık durumu hakkında okula bilgi verilecektir. 

*Aile, kuruma kabulünden sonra okulda hastalık belirtisi gösteren çocuğunu en 

kısa sürede kuruma gelmek ve gerekli korunma tedbirlerini almak sureti ile okuldan alarak en 

yakın sağlık kuruluşuna götürecek ve aile tarafından çocuğun sağlık/hastalık durumu 

hakkında okula bilgi verilecektir. 

*Aile hastalık halindeki çocuğunu tam iyileşme gerçekleşmeden okula getirmeyecek 

ve tam iyileşme/sağlık halinde okula tekrar dönüş yapıldığında sağlık durumu hakkında sağlık 

raporu alınacaktır. 

*Aile çocuğun hastalık hali devam ettiğinde ve/veya tam iyileşme/sağlık halinde sağlık 

durumu hakkında sağlık raporu getirmediğinde çocuğunu kuruma getirmiş olsa bile kuruma 

kabulü yapılmayacaktır. 

*Ailenin çocuğunun evden kitap, oyuncak vb. diğer malzemeleri sürekli olarak getirip 

götüremeyeceğinin, ancak 1 kereye mahsus olmak üzere temiz olarak poşetlenmiş halde 

evden getirilen kitap, oyuncak vb. diğer malzemelerin dezenfekte edilerek öğrencinin kişisel 

kullanımı için okulda sürekli kalması kaydıyla okula alınabileceğinin bilincinde olduğu 

düşünülerek davranılacaktır. 

*Çocuklarını servis aracı ile okula gönderecek aileler, servis aracı için gerekli 

tedbirlerin alınıp alınmadığını kontrol ve takip edecektir. 

*Aile çocuğunu okula getirmekle, kurumun pandemi sürecinde açılması ve pandemi ile 

ilgili ve diğer tüm kurallar/sınırlar ile önlem/tedbirlere uyacağını, çocuklara ait alanlara giriş 

yapmaya çalışmayıp sadece ailelere ayrılmış alanlara girebileceğini, okula giriş yaparken 

maske kullanacağını, ateş kontrolü yapılmasına izin vereceğini ve okul kararları/kuralları ve 

randevularına uyacağını beyan, kabul ve taahhüt etmiş sayılmaktadır. 


