
 

 

ÖĞRENCİ TANIMA FORMU 

*Veli Tarafından Doldurulacaktır. 

 

 Aşağıdaki formu eksiksiz olarak doldurunuz. 

 Öğrenme güçlüğü konusunda bir tanı bulunuyorsa uzman onaylı belgenin bir 

kopyasını kayıt birimine veriniz. 

 Bu bilgilere okulun kaynak yeterliliği ve eğitim kadrosunun uygunluğu 

değerlendirilmek üzere başvurulacaktır. 

 Form bilgileri öğrencinin dosyasında yer alacak ve öğretmenlerimiz tarafından 

kullanılacaktır. 

Çocuğunuzun öğrenme yeterliliği konusunda bir sıkıntısı var mı? 

Cevabınız evet ise, detayları formun sonuna ekleyiniz. 
 Evet  Hayır 

Çocuğunuz daha önce tam zamanlı ya da yarı zamanlı özel eğitim 

desteği aldı mı? 
 Evet  Hayır 

Çocuğunuzun bireyselleştirmiş eğitim raporu bulunuyor mu?   

Cevabınız evet ise, belgenin bir kopyasını kayıt ofisine teslim ediniz. 
 Evet  Hayır 

Çocuğunuza psikiyatri uzmanı ya da psikolog tarafından herhangi bir 

öğrenme engeli teşhisi koyuldu mu?  

Cevabınız evet ise, İlgili raporun bir kopyasını kayıt ofisine teslim 

ediniz. 

 Evet  Hayır 

Çocuğunuz daha önce sınıf tekrarı yaptı mı?  

Cevabınız evet ise, hangi sınıfta sınıf tekrarı yapıldığını belirtiniz.  
 Evet  Hayır 

Çocuğunuz daha önce okuldan uzaklaştırıldı mı ya da disiplin cezası 

aldı mı? 

Cevabınız evet ise, lütfen bu konuda kayıt ofisine bilgi veriniz. 

 Evet  Hayır 

Çocuğunuza daha önce üstün zekalı veya üstün yetenekli tanısı 

koyuldu mu?  

Cevabınız evet ise; lütfen bu konuda kayıt ofisine bilgi veriniz. 

 Evet  Hayır 

 

Aşağıdaki formda çocuğunuzda varolan özellikleri işaretleyiniz. 

Davranışsal 

 Evet  Hayır Odaklanma sıkıntısı 

 Evet  Hayır Dikkat eksikliği 

 Evet  Hayır Görev ve ödevlerini tamamlamada güçlük çekme 

 Evet  Hayır Dürtüsellik (İstemsiz hareket etme) 



 

 

 Evet  Hayır Verilen yönergelere uymada güçlük çekme 

 Evet  Hayır Hiperaktivite 

 Evet  Hayır Koordinasyon bozukluğu 

 Evet  Hayır Davranış bozuklukları 

 

 

Zihinsel 

 Evet  Hayır Öğrenme Güçlüğü 

 Evet  Hayır Dil öğrenme güçlüğü 

 Evet  Hayır Hafıza problemleri 

 

Sosyal / Duygusal 

 Evet  Hayır Akranlar ile iletişim sıkınıtsı 

 Evet  Hayır Öfke problemleri 

 Evet  Hayır Sosyal davranış problemleri 

 Evet  Hayır Toplumsal duyarsızlık 

 Evet  Hayır Kişilik problemleri 

 

Fiziksel Sorunlar 

 Evet  Hayır İnce motor beceri sorunları 

 Evet  Hayır Kaba motor beceri sorunları 

 Evet  Hayır İşitme sorunları 

 Evet  Hayır Görme bozuklukları 

 Evet  Hayır Dil ve Konuşma bozuklukları 

 

Çocuğunuz bu 

alanlarda daha önce 

destek aldı mı? 

 Evet  Hayır Özel Öğretmen Ders Takviyesi 

 Evet  Hayır Özel Eğitim Öğretmeni  

 Evet  Hayır Özel Dil Eğitimi 

 Evet  Hayır Bireysel Danışmanlık 

 Evet  Hayır Kariyer ve Meslek Danışmanlığı 

 Evet  Hayır Dil ve Konuşma Terapisti 

 Evet  Hayır Psikolog 

 Evet  Hayır Psikiyatrist 

 

 



 

 

Çocuğunza daha önce 

bu alanlarda teşhis 

koyuldu mu? 

 Evet  Hayır Otizim ya da Asperger Sendromu 

 Evet  Hayır Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) 

 Evet  Hayır Gelişimsel Gerilik 

 Evet  Hayır Okuma, Yazma veya Sayısal Beceri Güçlüğü 

 Evet  Hayır Öğrenme Güçlüğü 

 Evet  Hayır Fiziksel Yetersizlik 

 Evet  Hayır Dil ve Konuşma Bozukluğu 

Diğer (eklemek 

istediğiniz bilgiler): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Cezeri Bilim ve Teknoloji Anaokuluna kayıt yaptıran öğrencilerimiz tuvalet eğitimi almış 

olmalı ve yeme, giyinme ihtiyaçlarını bağımsız bir  şekilde karşılayabilmelidir. 

Anaokuluna kaydını yaptırdığım çocuğumun tuvalet eğitimi aldığını ve bağımsız bir şekilde 

yeme ve giyinme ihtiyaçlarını karşılayabildiğini onalıyorum. Bu formda vermiş olduğum tüm 

bilgilerin doğruluğunu onaylıyorum. Yanlış beyanda bulunursam ve/veya yükümlülüklerimi 

yerine getirmezsem, çocuğumun Cezeri Okullarındaki kaydının yıl içinde yeniden 

değerlendirileceğini onaylıyor ve kabul ediyorum. 

Formu dolduran ebeveynin adı – soyadı: 

İmza:                                                                                               Tarih: 

 


