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         TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL LİSESİ  

SINAV YÖNERGESİ 

1) Sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılacaktır. 

2)          Öğrencilerimiz sınav günü kendileri için belirlenen saatlerde okula gelecektir. Sınavdan 10 dakika 

önce   sınav salonunda hazır bulunacaktır. 

3) Ölçme değerlendirme uygulamalarında öğrencilerin oturma planı; fiziki mesafeyi koruyacak şekilde, 

maske kullanımı ve hijyen kuralları dikkate alınarak gerçekleştirilecektir. 

4) Zorunlu hâller dışında yazılı sınav süresi bir ders saatini aşamaz, sınav süresi bitmeden sınıftan 

öğrenci çıkarılmaz. 

5)  Pandemi kuralları gereği sınav öncesi, sırası ve sonrasında her türlü materyalin ortak kullanımı ve 

alışverişi yasaktır. Her öğrencinin kendi materyalini bulundurması gerekmektedir.( Kalem,silgi,kalemtraş vb.) 

6) Sınav öncesinde güncel HES kodlarının okul müdürlüğüne iletilmesi zorunludur. 

7) Sınav sırasında öğrencinin cep telefonu, akıllı saat, hesap makinesi vb. cihazları kullanması yasaktır.   

8) Sınavdan önce oturulan sıranın üzerinde veya etrafında yazılı-çizili bir şeyler varsa silinmelidir. 

9) Sınavdan önce sıra üstünde, gözünde veya yakınında sınavla ilgili defter, kitap, ders notu vb. 

malzemeler varsa gözetmen öğretmene teslim edilmelidir. 

10)  Sınav süresince öğrencilerin kendi aralarında konuşmaları  yasaktır. 

11)  Öğrencinin kendisinde veya ailede birlikte kaldığı bireylerden herhangi birinde kronik rahatsızlığı 

bulunan ya da Covid-19 salgınından dolayı hasta veya temaslı olan öğrenci okul içinde uygun bir zamanda ve 

izole bir ortamda sınava alınacaktır. 

12) Mücbir sebeplerden dolayı sınava giremeyen öğrenciler ders zümre öğretmenleri tarafından 

doldurulacak formla okul idaresine bildirilir. Sınava girmeyen öğrenci velileri bilgilendirilir ve özrünü en geç 

beş iş günü içinde belgelendirmesi ve kurum müdürlüğüne bildirmesi istenir. 

13)      Özrünü belgelendiren ve  özrü okul müdürlüğünce uygun görülen öğrenciler kurum müdürlüğü 

tarafından belirlenecek takvime göre sınavlara alınır, sınavlara hangi öğrencilerin alınacağı kurum müdürlüğü 

tarafından ilgili zümre öğretmenlerine bildirilir. Kurum müdürlüğünün verdiği liste dışında mazeret sınavına 

öğrenci alınmaz. 

14 )       Öğrenci giriş zili çalmadan öğretmenlerin sınav salonunda hazır bulunması esastır. 

15)       Gerekli görülmesi halinde Cumartesi günleri de okullarda sınav yapılabilecektir. 

16) Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi ve spor derslerinin sınavları uygulamalı olarak Atatürk Spor 

Merkezinde gerçekleştirilecektir. 

           LİSE MÜDÜRLÜĞÜ 


