
 
                                
                             
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  YAZ  
  OKULUMUZ 

  

Okulumuz,  
 T.C. Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı  tarafından  

Beyaz Bayrak ile  ödüllendirilmiştir.  



 
       

Sayın Veli ;  
        Bu bölümde yalnızca  

      YAZ OKULUMUZUN  
Eğitim, Etkinlik, Ücret ve Öğrenci kaydı  

ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. 
  

Okulumuzun  diğer program ve işleyişi ile ilgili genel bilgileri  
 www.karamurselbeyazzambakkres.com Web sayfamızda 

bulunan OKUL TANITIM REHBERİ’nde 
   bulabilirsiniz 

   
      Yaz okulumuzun süresi ve kesin tarihleri  her yıl Nisan ayı içerisinde  

         belirlenmektedir. 
      Yaz okulu  yaklaşık 2 aylık sürelidir , 
       Yaz okulunda   ,Cumartesi –Pazar günleri hariç  hafta içi  

         09.  ila 17.00  saatleri  arası  TAMGÜN  eğitim verilir,   
      Yaz okuluna  daha KISA SÜRELİ  veya YARIM GÜN  kaydı  yaptırılabilir  

         ancak  yaz okulu ücretinde  herhangi bir indirim uygulanmaz, 
  Yaz okulunda Sabah kahvaltısı, Öğle yemeği  ve İkindi kahvaltısı  

         şeklinde 3 öğün yemek programı uygulanır. 

 

     YAZ OKULU EĞİTİMİ  
ve  

    ETKİNLİKLERİMİZ  
 

•  Milli ve manevi değerler eğitimi 
      Bu eğitimimiz 2 ay gibi bir zaman için  hızlandırılmış Program  

        şeklinde uygulanır. 

 

•  Okul dersleri tekrarı ve test çözümleri  
      Bu program özellikle  İlkokula  giden öğrencilere  yaz döneminde  

        okul derslerini unutmamaları için uygulanmaktadır,  
      Sınıflarına göre Türkçe,Matematik, Hayat bilgisi, İngilizce gibi temel  

        dersler tekrar edilir,  
      Bu derslerin  sık sık  test çözümleri yapılmaktadır.  

 

•  Saygı, Nezaket ve görgü kuralları 
      Bu eğitimimizde  çocuklarımızın saygılı  birer birey olması için 

        hayatımızda ve yaşantımız da geçerli olan saygı ,nezaket ve görgü  
        kurallarının eğitimi ve uygulaması  yapılmaktadır.  
   

http://www.karamurselbeyazzambakkres.com/


 

•  İngilizce dil eğitimi  
     (Pratik İngilizce konuşma)  

      Okulumuz 2015 – 2016 yılı eğitim sezonunda son derece İleri aşamada ve 
        farklı şekilde   İngilizce eğitimi başlatmıştır. 

      Öğrencilerimize  normal eğitim yılı içerisinde pratik olarak İngilizceyi  
        konuşturmak  hedefimizdir.  

      Bu hedef için  tüm teknikler bilimsel olarak uygulanmaktadır. 
      Bu eğitim  uygulaması  yaz okulu programına aynen yansıtılacaktır.  
      Daha detaylı bilgiyi OKUL TANITIM REHBERİ nin İNGİLİZCE EĞİTİMİMİZ 

        bölümünde  görebilirsiniz , 

 

•  Zeka eğitimi ve zeka oyunları   
      Bu eğitim İlimizde  yine bir ilk  olarak Anaokulumuzda uygulanmaktadır. 
      Zeka eğitimi için okulumuzda özel ATÖLYE açılmıştır. 
      Bu atölyede zeka eğitimi için gerekli olan   ve birçoğu yurt dışından  

         getirtilen 51 eğitim aracı ve zeka oyunu mevcuttur.  
      Bu eğitim ülkemizde çok yeni bir eğitimdir. Birkaç yıllık mazisi  vardır.  
      Ancak Avrupa ve Amerika da 25 yıldır  uygulanan bir eğitimdir.  
      Geniş bilgiyi  OKUL TANITIM REHBERİ nin  ZEKA EĞİTİMİMİZ bölümünde  

        görebilirsiniz  

 

•  Kitap okuma alışkanlığı kazandırılması  
      Yaz okulu boyunca uygulanan bu program ile  çocuğunuzun  

        Kitapları, Okumayı  sevmesi ve kitap okuma alışkanlığı kazanması  
        hedeflenmiştir. 

  Bu nedenle  okuma  bilen  çocuğunuzun yaşına  uygun 
        okuyabileceği hikaye  kitaplarını sizden  istiyoruz . 

 

•  Satranç eğitimi ve yarışmaları 
      Çocuklarımızın zeka açılımına katkı sunmak ve yaz okuluna renk katıp 

        onların eğlenmelerini sağlamak açısından  Satranç eğitimi verilmekte 
  Hem ferdi, hem de Sınıflar arası yarışmalar düzenlenmektedir.  

 

•  Ebru eğitimi (uygulamalı) 
  Yaz 0kulunun önemli eğlencelerinden biride  Ebru sanatı dır, 
  Deneyimli eğitim ekibimiz tarafından Ebru eğitimi uygulamalı olarak  

         verilmekte ve çocuklarımızın bir sanat dalını öğrenmeleri temin 
         edilmektedir,   

  Atölyemiz ve alt yapımız bu eğitime uygun hazırlanmıştır.  
 

https://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://i.ytimg.com/vi/IAns0sMcbQg/maxresdefault.jpg&imgrefurl=http://www.youtube.com/watch?v=IAns0sMcbQg&docid=6uLkjfGuy9g1GM&tbnid=mdrjjQiWMGJDoM:&w=1920&h=1080&ved=0CAIQxiBqFQoTCI_y6uL8m8gCFYuULAod7NYGEQ&iact=c&ictx=1
https://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.nebulduk.com/wp-content/uploads/2014/12/satranc.jpg&imgrefurl=http://www.nebulduk.com/satranc-hakkinda-bilmediklerimiz/&docid=DAMYNMgJyeoU1M&tbnid=4KUe6U0WdCLGeM:&w=600&h=399&ved=0CAIQxiBqFQoTCMP34vLjm8gCFYI5GgodFQkP1Q&iact=c&ictx=1


    

•   Spor ve Spor eğitimi  
      (Voleybol,Basketbol,Hentbol) 

       Haftada bir gün  Gençlik  ve Spor Bakanlığı İlçe Müdürlüğü 
         bünyesinde ve Antrenörler eşliğinde  Basketbol, Hentbol,   
         Voleybol  eğitimi  verilmektedir, 

       Ayriyeten  bu öğrencilerimize Gençlik ve Spor Bakanlığınca  
         SPORCU belgesi verilmektedir. 

       Bu belge  gelecekte çocuğunuzun Sporcu Olmak istemesi  
         durumunda SPORCU LİSANSI alabilmesi için kolaylık sağlamağa 
         yarayacaktır. 

 

      SPOR İÇİN GETİRİLECEK MALZEMELER  
   Spor günleri  aşağıdaki malzemeler okula  gönderilecektir.  
   Eşofman  Alt-Üst 
   Yüz Havlusu  
   Spor Ayakkabısı  
   Bunların taşınacağı küçük Spor Çantası  

 
 

•   Yüzme ve yüzme eğitimi  
       Haftada bir gün  özel yüzme havuzunda  yüzme eğitimi ile  

         beraber  yüzme etkinliği  uygulanmaktadır.  
   Havuzda tüm personelimiz çocuklarımıza refakat etmektedir.  

       Öğrencilerimizin havuza girdiği saatte  Havuz yalnızca  
         öğrencilerimize  aittir ,  

       Okul dışından başka herhangi biri  havuza girememektedir. 

  

      YÜZME İÇİN GETİRİLECEK  MALZEMELER 
   Yüzme günleri  aşağıdaki malzemeler  okula gönderilecektir. 
   Mayo  
   Bone  
   2 adet şişme kolluk  
   Terlik  (Kullanılmamış ve altı kaymayan)  
   Yüz Havlusu  
   Bunların  taşınacağı küçük Spor çantası  

 

•   At binme 
  15 günde bir defa olmak üzere çocuklarımıza At binme programı  

         uygulanmaktadır, 
  Bu etkinlik hem yaz okuluna renk katsın hem de çocuklarımızın 
hayvanları 

         sevmeleri ve onlara alışmaları açısından planlanmıştır.    
       Bu etkinlik Kocaeli Fuarı içinde bulunan ATLI SPOR KULÜBÜ  

         bünyesinde  gerçekleştirilmektedir.         

  
 

 

https://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.denizliguncel.com/images/haberler/cocuklara-ucretsiz-binicilik-dersid4ed740914.jpg&imgrefurl=http://www.denizliguncel.com/kent/cocuklara-ucretsiz-binicilik-dersi-h11469.html&docid=WTQiUuQ8IHe-LM&tbnid=-oFc1Xg8qq51xM:&w=2079&h=1377&ved=0CAcQxiAwBWoVChMIqsL4x-SbyAIVSDkaCh1RlAMk&iact=c&ictx=1
https://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://medya.zaman.com.tr/2011/06/03/cocuk.jpg&imgrefurl=http://aragec.com/%C3%A7ocuklar+havuzda+denizde+ne+kadar+kalmal%C4%B1?.html&docid=agoXo0ieR5pzrM&tbnid=3eHUp0rmHjZclM:&w=630&h=350&ei=MyTbVOuEEcbCPKbGgLgM&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://test.ugurkoleji.com.tr/Assets/Gallery/Zoom/16a92f08-82a6-4796-b636-b0fdeef9666e.jpg&imgrefurl=http://test.ugurkoleji.com.tr/okullar/anaokulu/news/NewsDetail.aspx?nid=1170&l=tr-TR&schoolId=1&docid=dfVhOY2q96dvwM&tbnid=iISHP5uWl-cCyM:&w=499&h=375&ved=0CAIQxiBqFQoTCKW96IDmm8gCFczrGgodKNoG3w&iact=c&ictx=1


 
 

•    Tiyatro – Eğlence 
       Okulumuzda  çocuklarımızın yaşlarına uygun  Tiyatro ve eğlence 

         programları düzenlenmekte veya gidilmektedir.  

 

•    Gezi Piknik  
      Yaz okulu süresince mümkün olduğu kadar Gezi ve Piknik  

        programları  düzenlenmektedir.  

 
 

    YAZ OKULU KAYDI  
ve  

     OKULA BAŞLAMA 
  

         Yaz Okulumuza 
   
         KIZ ÖĞRENCİ            :   04-11 Yaş arası  
         ERKEK ÖĞRENCİ      :   04- 09 Yaş arası öğrenci  kaydı 
                                                yapılmaktadır.  
         Yaz okuluna 
         Daha küçük veya daha büyük yaşta  öğrenci alınmamaktadır. 
 

•    Yaz okulu kaydı için gerekli  belgeler   
       Anne, Baba ve çocuğun kimlik fotokopileri  
       Çocuğa ait 4 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf 
       Yaz okulu ücreti 

 

• Okula başlama  ve bitiş tarihi  
   Her yıl yaz okulunun süresi,  başlama  ve bitiş tarihi Nisan ayı 

         içerisinde  belirlenmektedir. 

 

• İlk gün çocuğunuzu  
      okula siz getirmelisiniz,  

       Çocuğunuzun okula başlayacağı ilk gün Saat 09.00 da  
         Çocuğunuzu okula bizzat kendiniz getiriniz ,  

       Çocuğunuzun sınıf  Öğretmenleri ile tanışınız, 
       Aşağıda belirtilen eşya ve malzemeleri eksiksiz olarak  

         çocuğunuzun  öğretmenine teslim etmeniz gerekmektedir. 
 

 

https://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.selcukhaber.com/wp-content/uploads/2014/02/IMG_8981.jpg&imgrefurl=http://www.selcukhaber.com/ozel-misket-anaokulu-tiyatro-gunlerine-devam-ediyor/&docid=43F1BR7hBoaPEM&tbnid=3umgZe2YSKravM:&w=640&h=426&ved=0CAcQxiAwBWoVChMI6M6JseWbyAIVggMaCh0g_Qua&iact=c&ictx=1


 
 

• Yaz okuluna  başladığı gün     
      okula teslim edilmesi gereken 
      eşya ve malzemeler  
   

       KIRTASİYE    
        A4 Fotokopi Kağıdı (Açılmamış paket olacak)            1 paket 500 adet 

           ( Vege Copier Bond marka) ( Başka marka kağıtlar kalite açısından  

             Fotokopi  makinesine zarar verdiğinden okula getirilmemesi rica olunur )  
 

         2 Renk oyun hamuru  4 ve 7 yaş  arası için  1 er adet   
         Piritt yapıştırıcı  büyük boy   1 adet  
         Ucu Küt Makas   1 adet  
         12 Renk Kuru Boya   1 adet  
         12 Renk Pastel Boya   1 adet  
         12 Renk Sulu Boya   1 adet  
         Kurşun Kalem , Silgi , Kalem tıraş  1 er adet 
         Çanta, Kalem Kutusu  1 er adet  
         Çocuk Hikaye Kitabı  (İlkokul Öğrencileri için)  2 adet  
 

NOT : Yaz okulu için  okula  getirilecek kırtasiye malzemeleri kullanılmış,  
           çocuğunuzun okuldan kalan kırtasiyeleri olabilir. 

 
 

       GİYİM EŞYASI ve DİĞER  
         Yedek Kıyafet, İç Çamaşır, Ev Ayakkabısı 
         Çorap, Tarak, Bebe Kolonyası (Alkolsüz) 
         Suluk, Çanta, Kalem kutusu 
         Boyama Önlüğü 
         Islak Mendil  100 lü büyük boy  paket (Açılmamış) 6 adet  
 
 
 

ÖNEMLİ NOT :   
Yukarıda belirtilen  kırtasiye ve malzemeleri çocuğunuzu  okula getirdiğiniz 
İlk gün  çocuğunuzun  sınıf  öğretmenine  eksiksiz olarak teslim etmeniz  
gerekmektedir.  
Çünkü okulumuzda her öğrenci kendi  malzemesini kullanmaktadır.  
Başka öğrencinin malzemesini kullanması mümkün değildir.  

 
 



 
 

      YAZ OKULU ÜCRETİ ve ÖDEMELER 
 

        Yaz okulu ücreti  her yıl Nisan ayı başında  belirlenmektedir. 
        Bu ücret yaz okulu döneminin tamamının  paket ücretidir.  
        Yaz okuluna  kayıt  yaptıran v eli bu ücretin tamamını ödemeyi  

          kabul etmiş  sayılır, 
        Yaz okulu ücreti  kayıt  anında  % 50 si peşin  geriye Kalan  2  eşit  

           taksitte  ödenir ,  
   Taksitler  Temmuz ve Ağustos aylarının ilk haftası içinde ödenir,  

        Kısa dönem ve ya yarım gün kaydında yarım ücret veya kesintili  
          ücret gibi farklı ücret uygulanmaz.  

 

•   Yaz okulu ücretinde indirim   
        Kayıt esnasında veya oklun başladığı gün yaz okulu ücretinin  

          tamamının peşin ödenmesi durumunda % 7 indirim uygulanır,  
        2 kardeş kaydında %10 indirim uygulanır, 
        Bir öğrenci yalnızca bir indirimden yararlanabilir,  
        Bunun dışında herhangi ücret indirimi uygulanmaz  

 

•   Etkinlik ve gezi ücretleri  
        Yüzme, At binme ,Tiyatro, Gezi ve Piknik vs gibi etkinliklere ait 

          giriş  ücretleri  gidiş dönüş Servis  ücretleri ve esnasında yapılan  
          ( Öğün yemekleri hariç)  diğer masraflar velilere aittir. 

 

•   Yaz okulu ücreti ödemeleri  
        Ödemeleri Nakit , Kredi  kartı, Banka kartı (Okuldan Pos makinesi  ile)  

    Veya  EFT – HAVALE  gibi seçeneklerden biri ile de  yapabilirsiniz , 
        EFT veya HAVALE  durumunda, Dekontta muhakkak çocuğunuzun 

          adını belirtiniz.  

 
        BANKA HESAP NO       
         Banka Adı ve Şubesi   :  T.C Ziraat Bankası Karamürsel Şubesi 
         Hesap No                      :   641 18339 – 5001 
         İban no                      :   TR 05 0001 0001 6764 1183 3950 01 
 
 
 
 

https://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.garantiofis.com/Data/EditorFiles/Tahsilat/havale.jpg&imgrefurl=http://sales.agrievolutionsummit.com/&docid=-0fO4f5OzQwH5M&tbnid=mAMMf05U05oIsM:&w=250&h=303&ved=0CAIQxiBqFQoTCJaF353um8gCFYYTLAodQ7gBqw&iact=c&ictx=1
https://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://esincakir.com.tr/wp-content/uploads/2015/04/kredi-k.jpg&imgrefurl=http://esincakir.com.tr/?p=80&docid=P9qEPXCSKqrg3M&tbnid=o1SQYA3x28PkBM:&w=634&h=421&ved=0CAIQxiBqFQoTCKbJr4jtm8gCFQFbLAodjv4DQg&iact=c&ictx=1


  

 

 
 
 
 
 

HEDEFİMİZ. 
 

Kutsal değerlerimize inanan,  
Vatanını, Bayrağını seven ve sahip çıkan  

Anne, Babasına ve ailesine bağlı, 
   

maddi ve manevi İlimlerle donanımlı  
ve  

kariyerli, 
Çevresine saygılı 

 

Sevgi ve hoşgörü dolu bir ortamda eğitilen 
Adaletli ve şahsiyetli  

bir nesil  yetiştirmektir. 
 

                           



  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Sayın Veli ;  

    Okulumuzun çalışma ve uygulamaları ile ilgili  
daha detaylı bilgi için  

    Okul  yönetimine müracaat ediniz.  
 
 

    Okulumuzu tercih ettiğiniz için  
    teşekkür ederiz, 

                                                                        
 
    

   Saygılarımızla  
    Okul Yönetim Kurulu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

4 Temmuz Mahallesi  116.cad. no 4  
(Kapalı Spor salonu karşısı)   

GSM  :  0507 558 75 65 – TEL-FAKS : 0 262 454 60 01  
Karamürsel / KOCAELİ 

 

WEB  : www.karamurselbeyazzambakkres.com 
MAİL : karamurselbeyazzambak@hotmail.com 

  

ULAŞIM  

İLETİŞİM  

http://www.karamurselbeyazzambakkres.com/
mailto:karamurselbeyazzambak@hotmail.com

