
TED Kayseri Koleji Vakfı Özel İlköğretim Okulu 

Ara Sınıflara Kayıt ve Nakil 
        1- İlkokul 1., 2. ve 3. sınıflarına PDR uzmanımızın öğrenci ile gerçekleştireceği görüşme sonucuna                                                 

            göre kontenjan olması halinde  

2-İlkokul ve ortaokulun diğer ara sınıflarına yapılacak öğrenci nakilleri; MEB Özel Öğretim Kurumları ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği 

hükümlerine göre, okulun türü dikkate alınarak öğrencinin bitirdiği sınıfın öğretim programındaki derslerden okul yönetiminin belirleyeceği 

komisyon tarafından yapılacak akademik sınav ve PDR uzmanının öğrenci ile   

     gerçekleştireceği görüşme sonucunda oluşan başarı sırasına göre, kontenjan dahilinde gerçekleştirilir.  

3-Ders yılı süresince ilkokul ve ortaokul ara sınıflarına bir önceki öğretim yılında herhangi bir TED Okulunda okuyan öğrencilerin   

    dışında, il içinden ve dışından nakil öğrenci alınmamaktadır.  

        4- Ortaokul 8. sınıfa, bir önceki öğretim yılında herhangi bir TED Okulunda okuyan öğrenciler dışında, nakil öğrenci     

             alınmamaktadır.  

        5- Nakil başvurusunda bulunan öğrencilere, önceki okulunda, öğrencinin olumsuz davranışları nedeniyle herhangi bir   

     yaptırım uygulanmamış olması da gerekmektedir.  

 

TED Kayseri Koleji Vakfı Özel Lisesi 

 

9. Sınıflara Kayıt  ve Nakil 
MEB 2015 Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı (TEOG) sonuçlarına göre öncelikle TED Kayseri Koleji Ortaokulu mezunu öğrencilerden 

başlanarak başarı sırasına göre kayıt takvimi çerçevesinde kayıtları yapılacaktır. Kontenjan olması halinde; diğer ortaokullardan mezun öğrenciler 

sınav ve mülakat sonuçlarına göre kayıt yaptırabileceklerdir. 

 

 Kayıt başvurusunda bulunan öğrencilere önceki okulunda (ortaokul) öğrencinin olumsuz davranışları nedeniyle herhangi bir yaptırım 

uygulanmamış olması gerekmektedir. 

 

TED Kayseri Koleji Vakfı Özel Lisesi 

 Ara Sınıflara Kayıt ve Nakil   
a) Okulumuz ara sınıflarına öğrenci nakilleri kontenjan olması halinde sınav ve mülakat sonuçlarına göre yapılmaktadır. 

b) Nakil başvurusunda bulunan öğrencilerin,  disiplin cezası almamış olması ve ders yılı sonu ağırlıklı puan ortalamasının 65,00 ve/veya üzerinde 

olması gerekmektedir.  

c) Nakil başvuruları okulumuzdan temin edilecek matbu formla veli tarafından Lise Müdürlüğü’ne yapılacaktır.  

d) Ders yılı süresince Lise ara sınıflarına, bir önceki öğretim yılında herhangi bir TED Okulunda okuyan öğrencilerin   

 dışında, il içinden ve dışından nakil öğrenci alınmamaktadır.  

      e) Lise 12. sınıfına, bir önceki öğretim yılında herhangi bir TED Okulunda okuyan öğrenciler dışında, nakil öğrenci     

          alınmamaktadır.   

      

 


