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okulumuzda 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu 6. maddesi gereği, diğer okullardan
farklı öğretim programları ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurum|arı Genel Müdürlüğü
tarafindan l8.02.2015 tarilrinde onaylanmış Kurum Yönetmeliği uygulanmaktadır.

2020121eğitim öğretim yılında da Hazırlık Sınıflarımız' a yeni öğrenci kaydı önceki dönemlerde
olduğu gibi Liseye Geçiş Sınavı (LGS) verilerine göre Merkezi Sınav Puanı (MSP) esas alınarak
yapılacaktır.

T.C. Milli Eğitiıı Bakanlığı oı1aöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yaylnlandlktaır
Sonra, Merkezi Sınav Sisteıni yönergesine göre hazırlayacağımız "Kayıt Kılavuzu" web sayfamızda
duyurulacaktır.

Merkezi Sınav Taban Puanl ilan edilecek ve taban puanlnln üzerinde puanı olan ön kayıt
başvuruları, önceki yl1larda olduğu gibi internet üzerinden yapılacaktlr.

Geçtiğimiz ylllarda web sayfaııızdayayınlanan o'Kayıt Takvimine" göre, MSP ilanından sonraki
15 gün içinde kayıt yapılmaktaydı. Kayıt süresince okul önünde sıra bekleyen veliler ve öğrenciler
büyük bir yoğunluk oluştrırduklarından okulumuzun bulunduğu Kart Çınar sokağlnda trafik bile
kesiliyordu.

Uygulanan kayıt sistemi, yüksek puanı olan öğrencilere son kayıt gününe kadar istedik|eri zaman
kayıt yaptırma izni veriyordu. Yüksek puanlı öğreırci velileri sürekli farklı okullara kayıt yaptırarak
(kayıt aldıkları okullarda 1UYo okul payı da ödeyerek) kayıt sırasl gelen, puanı daha düşük olan, ancak
okulumuzda eğitim almayı çok hevesli öğrencilerin hem umutlarını yitirmelerine hem mağdur olmalarına
sebep oluyorlardı.

Covid-19 Pandemisine karşı alınması önerilen koruyucu önlemler nedeniyle özellikle kayıt
günlerinde sosyal mesafeve çok dikkat edilmesi gerektiğinden bu yıl farklı bir kayıt uygulaması
yapmayı düşünüyoruz.

o MSP ilanı ardından "Ön Kayıt" tamamlandıktan Sonra, web sayfamızda saat 19.00 da
puan Slrastna göre düzenlenmiş tek bir kavıt listesi yayınlanacaktır.
Kontenianımlz 90 Lise / 18 Ticaret Lisesi olmak üzere 108 öğrencidir.
Kesin kayıtların başladığı giin 09.00 - l3.00 saatleri arasında kontenjan Saylmlz kadar öğrencinin
kesin kayıtları yapılacaktır.

ı Kaylt slrası geldiği halde kayıt yaptırmayan öğrenci kesin kavıt hakhnı kavbedecektir.
Kontenjan açığı olması durumunda 14.00 - 18.00 saatleri arasında kayıt listede kalınan yerden
devam edecektir. Liste web sayfamızda yayınlanacaktır.

ı Bu uygulama, kontenianımız dolana kadar l. kayıt dönemi süresince devam edecektir.

Covid_19 pandemisi nedeniyle sosyal ınesafe kuralına uyulması, öğrenci, ve1i ve okulda

çalışanların sağlıklarının korunması, ülkemizin pandemi nedeniyle yaşadığı sıkıntıh dönemde velilerin
bilinçsiz para harcamalarınl (10% okul Payı ödeıneleri) önleyerek mağdur olmamalarına katkıda
bulı.ınabilmek, kayıt sırası gelen, puaııı daha düşük, ancak okulumuzda eğitim almaya çok hevesli olan
öğreırcilerin umutlarını yitirmemeleri ve mağdur olmamalarını sağlamak amacıyla bu yıl uygulamayı
önerdiğimiz kayıt sistemine, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim,'Kurumları Genel Müdürlüğü onayl ile
izin verilmesi konrısunu bilgilerinize saygılarımızla aru ede1iz.

4 t/ 
ı \-^,\ : . r ':-,..

Pau
,ok

ı6#ıNın
,ı ıı,hıf,tirtl

Kart Çınar Sokak 2. 3.1420 Karaköy-lstanbul. Tel ' 02 l 2-3 l 3 49 00 (ISDN). Faks'. 0212-249 79 , e-posta: muduriyet@sg.k l2.tr


