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Anasınıfına kaç öğrenci alınır? Alım süreci nasıldır?
Yapılan randevulu görüşmelerle aday öğrencilerin okula bilişsel, fiziksel, duygusal ve
sosyal hazırbulunuşluğuna bakılır. Ardından 40 kız 40 erkek öğrenci noter gözetiminde
kura yoluyla belirlenir.

Okula giriş sınavları kim tarafından hazırlanıyor? Sınavların
içeriği nasıl belirleniyor?
Sınavlar, Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel
Müdürlüğü tarafından hazırlanır. Sınavların içeriği, öğrencinin bulunduğu sınıf
seviyesine ait eğitim öğretim programındaki kazanımlar doğrultusunda hazırlanan
sorulardan oluşmaktadır.

Dışarıdan sınavla gelen öğrencileri var olan sınıflara mı
ekliyorsunuz?
Mevcut öğrencilerimiz ile sınavla gelen öğrencilerimiz karıştırılarak tüm öğrencilerimiz
için yeni sınıflar oluşturulur.
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Dışarıdan sınavla gelen öğrencilerin İngilizce düzeylerindeki
farklılıklar için ne yapıyorsunuz?
Okula kayıt aşamasında verilen bilgilendirme dosyasında İngilizce ile ilgili yapılabilecek
çalışmalar ile ilgili öneriler yer alır.
Sene başında İngilizce derslerindeki gözlem ve değerlendirmeler sonucunda desteğe
ihtiyaç duyan öğrencilerimiz belirlenir. Bu öğrenciler, beklenen seviyeyi yakalayana kadar
okul saatleri içinde yapılan İngilizce etüt çalışmasına katılırlar.

Yeni gelen öğrencilere yönelik oryantasyon programı var mı?
Okulun açılmasıyla eş zamanlı olarak başlayan sınıf seviyesine özgü oryantasyon
programlarımız bulunmaktadır.

İlkokulda sınıflarda kaç sınıf öğretmeni oluyor?
İlkokulda her sınıfın bir sınıf öğretmeni, anasınıflarında ise bir sınıf öğretmeni ile
yardımcı öğretmen bulunmaktadır.

Sınıf ve şube mevcutlarınız nedir?
Anasınıfı, 1. ve 2. sınıflarda 20’şer öğrenciden oluşan 4’er şubemiz; 3. ve 4. sınıflarda ise
25’er öğrenciden oluşan 5’er şubemiz bulunmaktadır.

Sınıflar her sene karıştırılıyor mu?
Anasınıfından birinci sınıfa geçerken ve ikinci sınıftan üçüncü sınıfa geçerken öğrenciler
karıştırılarak yeni sınıflar oluşturulur.

İlkokulda etüt var mı?
İlkokulda sadece İngilizce dersi etütlerimiz vardır.
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Okul sonrası aktiviteler var mı?
İlkokulda okul sonrası aktivite çalışması yoktur.

İlkokulda kulüp çalışmalarının kapsamı nedir?
Öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda çeşitli sosyal etkinlikler ile
gelişimlerini tamamlamaları, eğitim uygulamalarımızın çok önemli bir parçasıdır.
Çocukların gelişiminde ders içi etkinliklerin yanı sıra programlı ders dışı etkinlikler ve
okul yaşantılarından edindikleri tecrübeler de son derece önemlidir. Bu tecrübeler
kulüplerimizin öğrencilerimize bilişsel, duygusal, fiziksel ve sosyal gelişimlerini
destekleyecek şekilde planlanan bilim, sanat, spor, teknoloji ve sosyal sorumluluk
alanlardaki farklı yapılardan oluşmaktadır.

İlkokuldaki ödev politikası nedir? Yoğunluğu nasıldır?
Okulumuzda; öğrenme sürecinin bir parçası olarak tasarlanan, çocuğun okul dışında da
öğrenen olduğunu hissedebileceği yaş özelliklerine uygun farklı yapılandırılmış ev
çalışmaları verilmektedir.
Bu çalışmalarla öğrenciye, öncelikle öz disiplin becerilerinin (sorumluluk, zaman
yönetimi, iyi çalışma alışkanlıkları gibi) kazandırılması esas alınır.

Okuldaki sağlık hizmeti nasıl?
Koç Okulu’nda sağlık hizmetleri toplam 3 revirde, 2 doktor, 9 hemşire (3’ü gece nöbetçisi)
ve 1 koordinatör ile birlikte, 24 saat boyunca çalışanlarımıza ve öğrencilerimize hizmet
verir.
Öğrenci

revire

geldikten

sonra

değerlendirilmekte

ve

gerekli

müdahale(ler)

yapılmaktadır. Eğer ağızdan ilaç uygulanması gerekiyorsa veli aranarak onay istenerek,
her sağlık sorunu için değil ama travma gibi sıkıntı yaratabilecek durumlarda veli
aranarak okul sonrasında da takip ve tetkikinin yapılması konusunda bilgi verilmektedir.
Acil bir durum söz konusu ise aile ile görüşülüp istenen sağlık merkezine sevki
sağlanmaktadır.
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Okulunuzda burs desteği var mıdır?
İlkokulda ve Ortaokulda ihtiyaç veya başarı bursu verilmemektedir.

Ortaokulda aktivite çalışmaları nasıldır?
Ortaokulda aktivitelerin hepsi okul sonrası yürütülür. Öğrenciler ilgi alanlarına göre
isterlerse okul sonrası yürütülen kulüplerden birisini seçerler. Okul spor takımları da
yapılan seçmelerle oluşturulur ve yine okul sonrası yürütülür.

Ortaokulda etüt var mı? Hangi öğrencilere yönelik etüt veriliyor?
Etütler öğrenci-veli talebi ya da öğretmenin gördüğü ihtiyaç doğrultusunda öğle tatili
içerisinde planlanır.

Ortaokulda bazı branş dersleri İngilizce olarak veriliyor mu?
Matematik, Fen Bilimleri dersleri İngilizce olarak yapılıyor.

Sınavla gelen öğrencilerin İngilizce seviyelerindeki farklılıklar
için ne yapıyorsunuz? Bu öğrenciler için okul açılmadan önce
hızlandırılmış kurslar organize edilecek mi?
Okul açıldıktan sonra 5. sınıfa yeni kayıt yaptıran öğrenciler ihtiyaç duyulduğu takdirde
5. sınıf İngilizce dersi yetkinlik seviyesini yakalayana kadar etüt ve bireysel destek
çalışmalarına katılırlar. Bu öğrencilerin çoğu o yılın ikinci dönemi itibariyle bu seviyeye
ulaşmış olurlar.

Ortaokulda kaç saat İngilizce dersi yapılmaktadır?
Ortaokulda her seviyenin ihtiyacı ve okulun İngilizce müfredatı doğrultusunda bu sayı
değişiklik gösterebilir. 2017-2018 ders yılı için 5. sınıflarda 10 saat, 6. sınıflarda 9 saat, 7.
Sınıflarda 8 saat ve 8. sınıflarda 8 saat İngilizce dersi yapılır.
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Moodle nedir? Nasıl kullanılır?
Moodle sanal bir öğrenme ve bilgi paylaşım ortamıdır. İlkokul 4. sınıftan itibaren her
seviyenin ve branşın Moodle ortamında kendine ait bir sayfası vardır. Öğretmenlerin
düzenlediği Moodle sayfaları, ilgili dersin haftalık işlenmiş konularını, ödevlerini, destek
çalışmalarını içerir. Öğrencinin her gün düzenli olarak seviyesinin Moodle sayfasına
bakması önerilir.

İngilizce dışında başka hangi yabancı diller öğretiliyor? Ne zaman
ve nasıl seçiliyor? Haftada kaç saat yapılıyor? Sonradan
değiştirme imkanı var mı?
5. sınıftan itibaren öğrenciler İspanyolca, Fransızca ve Almanca derslerinden birini
seçerler. Öğrenci seçtiği aynı ikinci yabancı dil dersine 12. sınıfın sonuna kadar devam
eder. Bu dersler haftalık 4 saat olarak planlanmıştır.

Seçmeli dersler nasıl belirleniyor?
Seçmeli derslerimiz sadece İkinci Yabancı Dil dersleridir.

Cambridge İngilizce sınavlarını uyguluyor musunuz?
Bu sınavları özellikle okulumuzda uygulamıyoruz. Sınavların bilgisini, tarihini ve
ücretlerini içeren bir mektubu web sayfamız aracılığı ile veliye iletiyoruz. Sınav takibi,
öğrencinin sınav mekanına götürülmesi veli sorumluluğundadır.

Koç Okulu öğrencileri hangi aksanla İngilizce konuşur?
Okulumuzda, ilkokuldan liseye kadar pek çok farklı ülkeden öğretmen var. Öğrenciler çok
kültürlü bir eğitim ortamında yetişmelerinin kazanımıyla, İngilizce’yi özel bir aksanla
konuşmaz, ancak farklı İngilizce aksanlarını rahatlıkla anlar ve ziyaret ettiği, ileride
eğitim göreceği ve/veya yaşayacağı ülkelerdeki aksanlara kolaylıkla uyum sağlarlar.
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Yıldız öğrenciler için ayrı sınıf yapıyor musunuz?
Öğrencilerimizi birbirinden ayırmıyoruz. Öğrenciler anasınıfında zaten karılarak dört
şubeye dağıtılıyorlar. Birinci sınıfta ve 3. sınıfta tekrar karılıyorlar. Ortaokulda her seviye
sonunda karılıyorlar. Böylece tüm öğrenciler birbirini tanıyarak ortaokuldan mezun
oluyor.

Koç Okulu’nda dersler kaçta başlayıp bitiyor?
Öğrenciler 7.30 itibariyle okula gelmeye başlarlar. Dersler ilkokulda 8.30’da başlar
15.05’de biter. 15.10’da servisler hareket eder. Ortaokulda 8.10’da başlar, 15.30’da biter,
servisler 15.40’da kalkar. İhtiyaçlar doğrultusunda zaman çizelgesinde yeni düzenlemeler
yapılabilir.

Spor takımı seçmeleri hangi sınıfta başlıyor?
5. sınıfta başlar.

Ortaokulda ödev politikanız nedir?
Ödev politikamız ders ve öğrenci ihtiyaçları ile MEB yönergeleri doğrultusunda şekillenir.

Sporcu bursu var mı?
Sporcu bursu yoktur.

Yatılı imkanları nasıl? Ne zaman yatılı kalmaya başlayabiliyorlar?
Yatılılık, Lise öğrencisi olduktan sonra tercih edilebilir. Kız ve erkek yatakhanelerinin ayrı
olduğu, tüm imkanların mevcut olduğu kampüs içindeki yatakhanelerde isteyen öğrenci
5 gün, isteyen öğrenci 7 gün yatılı kalabilir.

Disiplin politikanız hangi temellere dayanıyor?
Okulumuzda MEB’nın okul öncesi ve ilköğretim kurumları yönetmeliği uygulanmaktadır.
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İlkokul ve ortaokul kahvaltı, öğle yemeği ve ikindi beslenmeleri
nasıl belirlenir, neler içerir?
Menüler Okul Aile Birliği, diyetisyen, yemekhane, öğrenci ve öğretmen temsilcilerinden
oluşan yemek komitesinin aylık toplantılarında belirlenir ve duyurulur. Sabah kahvaltısı,
öğle yemeği ve ikindi beslenmesi olmak üzere öğrencilere günde üç öğün yemek sunulur.

Yutdışına mı öğrenci hazırlıyorsunuz?
Koç Okulu, Lise’den her yıl 200’den fazla öğrenci mezun verir. Yıllara göre değişmekle
birlikte mezunlarımızın %50’si yurt dışındaki, %50’si yurt içindeki seçkin üniversiteleri
hedefler ve istedikleri üniversitelere yerleşirler. Koç Okulu her öğrencisini kendi hedefi
doğrultusunda yurtdışına ve yurtiçine hazırlar.

