SPOR OKULU
TANITIM VE BİLGİLENDİRME
MEKTUBU

SPOR OKULU NEDİR?
Çocukların boş zamanlarını daha iyi ve verimli kullanabilmeleri, bu vakitlerini spor yaparak
değerlendirmeleri, sağlıklı bir birey olarak gelişmeleri, sporu bir yaşam biçimi haline getirmeleri için
yapılan sportif çalışmalardır.
Temel amaç; çocukların eğlenerek vakit geçirip sosyalleşebilmeleri, oyunlar oynayarak çeşitli
spor dallarını öğrenmeleri ve bu alanda gelişmelerine katkı sağlamaktır.

SPOR OKULUNUN FAYDALARI
Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte yetişkinler gibi çocuklarda hareketsizliğe alışmış durumdadırlar. Daha ilk yaşlarından itibaren televizyon, tablet, bilgisayar ve cep telefonu ile tanışan
çocuklar, evlerinden hiç çıkmadan sadece okul teneffüslerinde vakit geçirerek büyüyorlar. Bu nedenle son yıllarda özellikle çocuklarda ve gençlerde obezite oranı artıyor.
Sporun çocuk sağlığına yararları saymakla bitmez. Çünkü her bir olumlu değişim, vücutta farklı
bir bölgede daha olumlu bir gelişime neden olabilir. Genel vücut sağlığını desteklediğinden, çocuklar için spor gereklidir.
• Gündelik yaşamlarında spor yapan ve aktif olan çocuklar; daha fit, daha sağlıklı vücut ağırlığına
sahip ve daha özgüvenli olurlar.
• Spor Okulları çocuklara sosyal kültürel, fizyolojik ve psikolojik olarak rahatlama sağlar.
• Geleceğimiz olan çocuklarımıza erken yaşta spor sevgisi ve sportif bilinç aşılamayı hedefler.
Çünkü spor eğitimi çocukların akademik başarısına katkıda bulunurken, zihinsel ve bedensel
gelişimlerine de olumlu etkisi vardır.
• Obezite riskini azaltır.
• Kalp ve damar hastalıkları riskini azaltır ve kardiyovasküler sistemi güçlendirir.
• Kemik, kas, bağ ve tendonların sağlıklı şekilde gelişmesini ve güçlenmesini destekler.
• Koordinasyon ve denge sağlar.
• Fiziksel olarak rahatlatır.
• Fiziksel rahatlama ile kronik kas gerginliği (baş ağrısı veya sırt ağrısı gibi) azalır.
• Uyku düzeninin gelişmesine yardımcı olur.
• Kendine güven duygusunu geliştirir. Özgüveni artırır.
• Dolaylı olarak sosyal becerileri artırır.
• Toplum içinde ve arkadaşlar arasında liderlik ve iş birliği dahil olmak üzere kişisel becerilerin
gelişmesine yardım eder.

KAYIT ŞARTLARI
• Spor Okulu programlarımız aylık şeklinde düzenli olarak devam eder.
• Spor Okulu programlarımız okul içi başvurulara açıktır.
• Kesin kayıt için; Spor Okulu Kayıt Formu’nun doldurulması ve kurs ödemesinin yapılması
gerekmektedir. Ödeme gerçekleştikten sonra öğrenciniz kurs faaliyetlerine katılım gösterebilir.
• Kayıt süresi dönemliktir. Bir öğrenci tüm döneme kaydolmak zorundadır.
• Spor Okuluna kayıt yapan öğrencilerimiz için kayıt iptali yapılması durumunda ücret iadesi
yapılmaz.
• Spor Okuluna geç kayıt yapılması durumunda ücret tam olarak alınır.
• Spor Okuluna kayıt esnasında öğrenci sağlık raporu alınacaktır.
• Kayıt formunu doldurup okula teslim ettikten sonra, kısa mesaj bilgilendirmesinde tarafınıza
bildirilen kursa kayıt yaptırmak için okulunuzun muhasebe birimine ödeme yapmanız
gerekmektedir.

DEVAM KURALLARI
• Çalışmaya katılamayacak öğrenci 1 gün önce öğretmenine bilgi vermelidir. Çalışmalar süresince
ulaşım öğrencinin kendisine aittir.
• Resmi tatillerin telafisi olmaz. Özel tatil durumlarında ise telafi dersleri öğretmenin bildireceği
tarihte yapılır.
• İlgili branşlarda ihtiyaç malzemesini tedarik öğrencilere aittir.
• Spor Okulu çalışmalarımız hafta içi okul çıkışı 16.30 – 17.30 / 17.30-18.30 saatleri arasında
yapılacaktır.
• İlgili branşın açılması için en az 8 kişi gerekmektedir.
• Branşların belirlenmesi için son kayıt tarihi 9 Şubat 2022’dir. Oluşan branşlara kayıt alma süreci
eğitim – öğretim süreci içerisinde devam edecektir.

KULÜPLER ARASI GEÇİŞ YAPILABİLİR Mİ?
• Kulüpler arası geçişler ilk üç hafta içinde 1 defaya mahsus yapılır. 3. hafta sonrası kulüpler arası
geçiş yapılmayacaktır.

ÜCRETLER VE ÖDEME ŞEKLİ
• Ücretler dönemlik şeklinde ödeme alınır. 2. Dönem Spor Okulu çalışması 15 haftadır.
• Ödemeler peşin, havale, (Havale geldikten sonra kayıt yapılacaktır.) kredi katına tek çekim ya da
pos cihazından en fazla 3 taksit şeklinde yapılır.
Banka Bilgileri:
YENİ TÜRKİYE EĞİTİM VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
Kuveyt Türk Katılım Bankası
Bulgurlu Şubesi
TR65 0020 5000 0958 6492 9000 01
(Dekont açıklama bölümüne; öğrenci adı ve kulüp adı yazılmalıdır.)

KULÜP ADI

2021-2022
EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
DÖNEMLİK ÜCRET
(KDV DAHİL)

FUTSAL

1.500 TL

MASA TENİSİ

1.500 TL

OKÇULUK

1.750 TL

VOLEYBOL

1.500 TL

TAEKWANDO

1.500 TL

JİMNASTİK

1.500 TL

HAREKET EĞİTİMİ VE BECERİ KOORDİNASYON

1.500 TL

BASKETBOL

1.500 TL

KARMA BRANŞLAR
(VOLEYBOL/BASKETBOL/BADMİNTON)

1.500 TL

FUTBOL

1.500 TL

Değerli Velimiz,
YETEV olarak öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanında sportif yönlerinin de
gelişmelerini önemsemekteyiz. Bu alandaki çalışmalarla amacımız, öğrencilerimizin farklı
alanlardaki yeteneklerini geliştirerek ileriki hayatlarında bu alanlarda amatör ya da profesyonel
olarak eğitim gördükleri alanlar için alt yapıyı oluşturmaktır. 14 Şubat Pazartesi günü itibarıyla
öğrencilerimizin okul derslerinden sonra katılım sağlayabileceği Spor Okulu programındaki
dersler başlayacaktır.
Öğrencinizin kulüp tercihlerini belirlemek için K12net’e Veli Profilinden giriş yapmanız ve sizlere
iletilecek Spor Okulu Anketine katılmanız gerekmektedir.
Her okul için açılacak dersler farklılık göstermekle birlikte derslerimizin yapılacağı Akademik
Takvim aşağıdaki gibidir:

İKİNCİ DÖNEM SPOR OKULU AKADEMİK TAKVİMİ
1. AY
TARİH
1. Hafta
2. Hafta
3. Hafta

HAFTA
14-18 Şubat
21-25 Şubat

BİLGİ
Spor Okulu Yapılacak

28 Şubat-4 Mart

Spor Okulu Yapılacak

Spor Okulu Yapılacak

2. AY
TARİH
4. Hafta
5. Hafta
6. Hafta
7. Hafta

HAFTA
7-11 Mart
14-18 Mart
21-25 Mart
28 Mart-1 Nisan

BİLGİ
Spor Okulu Yapılacak
Spor Okulu Yapılacak
Spor Okulu Yapılacak
Spor Okulu Yapılacak

3. AY
TARİH
8. Hafta
9. Hafta
10. Hafta
11. Hafta

HAFTA
4-8 Nisan
11-15 Nisan
18-22 Nisan
25-29 Nisan

BİLGİ
Spor Okulu Yapılacak
Spor Okulu Yapılmayacak

Spor Okulu Yapılacak
Spor Okulu Yapılacak

4. AY
TARİH
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
15. Hafta

HAFTA
2-6 Mayıs
9-13 Mayıs
16-20 Mayıs
23-27 Mayıs

BİLGİ
Spor Okulu Yapılmayacak

Spor Okulu Yapılacak
Spor Okulu Yapılacak
Spor Okulu Yapılacak

5. AY
TARİH
16. Hafta
17. Hafta

HAFTA

BİLGİ

30 Mayıs-3 Haziran Spor Okulu Yapılacak

6-10 Haziran

Spor Okulu Yapılacak

*Resmi tatillerde Spor Okulu yapılmayacaktır.

