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KOZAN KAYMAKAMLIĞI

ÖZEL KOZAN İLKOKULU VE ORTAOKULU
BURSLULUK SINAVI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

A.Burs Verme Şartları ve Oranı

1.

2.

3. Sınav Tarihleri:

b)Bursun Miktarı ve Burs Verilecek Öğrenci Sayısı

4. Bursun hangi durumlarda kesileceği

B.Burs verilme Şekli ve süresi

21.12.2015
Kemal ALTINTAŞ
OKUL MÜDÜRÜ

4-5-6-7. Sınıflara
4-5-6-7. Sınıflara
4.Sınıflara

Sınıf Adı

4-5-6-7. Sınıflara
4-5-6-7. Sınıflara
4-5-6-7. Sınıflara

25%
15%
5%

Burs  Oranı

100%
75%
50%

690 ve Üzeri
680 – 689,99 Puan
670 – 679,99 Puan
660 – 669,99 Puan
650- 659,99 Puan
600- 649,99 Puan

09.30

a) 4,5,6,7.Sınıf öğrencileri, bursluluk sınavında  kazandığı oranlarda okulumuz bursundan en fazla bir eğitim
öğretim yılı süresince yararlanabilir.

b) Okulumuz bursundan yararlanmak isteyen öğrenci velisi/vasisi, okulumuza 01 Şubat 2016- 25 Mart 2016
tarihleri arasında başvuru yaparak sınav kaydı yaptırması ve sınava girerek belirlenen oranlarda başarı göstermesi
gerekmektedir.
c) Öğrencilerin bir önceki okulunda/sınıfında davranış notunun indirilmemiş olması.

e) Başvuru sırasında öğrencinin TC Kimlik Numarası, adı soyadı, öğrenim görüğü düzey ve okulu ile veli iletişim
bilgilerinin verilmesi zorunludur.

d) Bursluluk sınavına girerek okulumuza kayıt yaptırmak isteyen öğrencilere, sınavda gösterdiği başarı oranı
kadar eğitim ücretinden eğitim desteği uygulanır. Öğrenciye veya velisine/ vasisine ayrıca ücret ödenmez.

2.Kurumda, burslu olarak okumaya hak kazananlar, olumlu davranışları devam ettiği sürece bir öğretim yılı bu
haktan yararlandırılır.

     Bursluluk Sınavı
(Ağırlıklandırılm ış Ortak Sınav

Puan Ortalaması)

Bursluluk sınavına girerek, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı için belirlenen  bir yıllık öğrenim ücretinin %5, %15,
%25, %50, %75, %100 oranında başarı gösteren 4.sınıfta okuyan her öğrenci ile %15, %25, %50, %75 ve %100
oranında başarı gösteren 5,6,7.sınıflarda okuyan her öğrenciye gösterdiği başarı oranı kadar burs sağlanır.

a) Bursluluğu kazanan öğrenci okulumuza kayıt yaptırmadığı ve kayıt yaptırdıktan sonra başka bir okula nakil
olmaları halinde burslu okuma hakkını kaybeder.

1.Bursluluk sınavına girerek A/2. maddede belirtilen puan aralığı, oranı ve sınıflara göre %5, %15,%25,%50, %75
ve %100 gibi gösterdiği sınav başarı oranları üzerinden, kayıt ayındaki eğitim-öğretim ücreti üzerinden bir yıllık
eğitim ücreti karşılanır.

4 ve 5.sınıflar 26.03.2016
Sınıflar Sınav Tarihi Sınav Saati

b) Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 55.Maddesinde  yaptırım gerektiren
davranışlardan herhangi birinden yaptırım alan öğrencinin bursluluğu iptal edilir.

f) Öğrenciler sınavların yapıldığı gün saat 09.00’da okulda hazır bulunacaklardır. sınav giriş kartını ve nüfus
cüzdanını sınav gözetmenlerine ibraz etmesi zorunludur. Nüfus cüzdanı yanında olmayan öğrenciler sınava
alınmayacaktır.
g) Sınav soruları, MEB müfredatında 15 Mart 2016 tarihine kadar işlenmiş konulardan sorulacak ve  tek oturum
halinde uygulanacaktır. Sınav çoktan seçmeli test şeklinde uygulanacak ve sınavın değerlendirilmesinde yanlış
cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır.

h) Sınav sonuçları 31 Mart 2016 Perşembe günü açıklanacak olup velilere elden teslim edilecektir. Telefon ile
sonuç bildirilmeyecektir.

Sonuçların İlanı
31.03.2016

6 ve 7.sınıflar 26.03.2016 13.00 31.03.2016


