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Sömürüye ‘Açık Lise’ Sınav belirsiz ÖSYM
‘başsız’

YGS'de cevap bekleyen
sorular... Tarih bile belli

değil

Danıştay: Mülakat değil
liyakat

1.

東京(成田・羽田)発神戸着航空券
格安航空券の予約・比較ならskyticket（スカイ
チ…

6,990円〜 詳しく見る

東京(成田)発大阪(関西・伊丹)着航空券

格安航空券の予約・比較ならskyticket（スカイ
チ…

3,870円〜 詳しく見る

Kendisine bilet soran
otobüs görevlisini dövdü

Selin denize sürüklediği
odunları topluyorlar

İnanılmaz olay! Gökten
balık 'yağdı'

Sömürüye ‘Açık Lise’

29 Eylül 2017 Cuma
Apple Android

Aboneler İletişim

YAZARLAR GÜNDEM SİYASET TÜRKİYE DÜNYA EKONOMİ KÜLTÜR-SANAT ÇİZERLER SPOR YAŞAM TEKNOLOJİ EĞİTİM FOTOĞRAF VİDEO ENGLISH

Ana Sayfa Eğitim Okula 5 kez geç kalan yarım gün yok sayılacak

cumhuriyet.com.tr Yayınlanma tarihi: 17 Eylül 2017 Pazar, 08:45

Okula 5 kez geç kalan yarım gün yok sayılacak
MEB, öğrencilerin okula geç kalmayı alışkanlık haline getirmelerini önlemek için
değişikliğe gitti. Her 5 defa geç kalma, yarım gün devamsızlık olarak yazılacak.

Bunlarla da ilgilenebilirsiniz

MEB’den bir kıyak daha: Öncelik imam
hatiplerde

MEB, tartışmalı değişikliklere devam ediyor:
Yazılı dönemi bitti

MEB'den 'Suriyeli öğrenciler imam hatiplere
yönlendirilsin' genelgesi

Tweetle

Takip et: @cumhuriyetgzt

instela'da paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı’nca hazırlanan “Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe

girdi. Buna göre, “özel eğitim meslek liseleri”nin kurulması kararlaştırıldı. Yoğunlaştırılmış

eğitim programına göre, işletmelerdeki mesleki eğitim, haftalık azami çalışma saatini

geçmemek şartıyla velinin veya reşit ise öğrencinin isteği doğrultusunda haftada 6 gün olarak

da planlanabilecek. Ders seçimi, okulun imkanlarına bağlı olarak veli, sınıf rehber öğretmeni

ve rehberlik öğretmeninin bilgisi dahilinde öğrenci tarafından şubatta yapılacak, e-Okul

sistemine işlenecek ve Kitap Seçim Modülü’ne kitap ihtiyaç sayısı girilecek. Grup

oluşturulamadığı için açılamayan dersler okul yönetimince ilan edilecek. Bunları seçen

öğrenciler, tercihleri doğrultusunda açılan seçmeli derslere yönlendirilecek. Süresi içerisinde

seçim yapmayan öğrencilerin dersleri okul yönetimince belirlenecek.

 SÜT İZNİ DİKKATE ALINACAK

 Haftalık ders programının hazırlanmasında kadın öğretmenlerin süt izin süreleri de dikkate

Beğen 11

Kaydet Kaydettiklerim

15 yaşındaki çocuğa tecavüz eden 'dindar'
baba, sevişirken yakaladığı kızına veQ

ABD'den Erdoğan'a
'papaz' yanıtı

Katliam sanıklarının
avukatı Mevlüt

UysalB
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「いいね！」した友達はまだいません

imam hatip liseleri de dahil edildi. Ayrıca yönetmelikle, nakil komisyonlarının, öğrenci

yerleştirme görevlerini yürütürken dikkate alacakları hususlara açıklık getirildi. Buna göre, nakil

komisyonu, anne veya babası ölen, Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında koruma kararı

verilen, koruyucu aile yanına yerleştirilen, evlatlık edinme öncesi bir yıllık geçici bakım

sürecinde olan, Çocuk Koruma Kanunu kapsamında eğitim veya bakım tedbiri kararı verilen,

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde ikameti

geçici olarak değiştirilmek zorunda kalınan çocukların nakil ve geçiş işlemlerini, bu halin ortaya

çıkmasından itibaren en geç 6 ay içinde kontenjan şartı aranmaksızın, bir defaya mahsus

olmak üzere, aynı türden okullara dengeli bir şekilde yapacak.

 ÖĞRENCİ SAYISI ŞARTI

 Komisyon, güzel sanatlar liselerine uluslararası yarışmalarda ilk üçe girenlerin, spor liselerine

ise milli sporcu unvanını kazanmış ortaöğretim kurumlarının 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin, bu

durumlarını belgelemeleri kaydıyla yetenek komisyonu kurulmadan boş kontenjan bulunan

okullara her sınıf bazında ikişer kontenjan kullanılarak 1 Ekim-31 Aralık’ta nakillerini yapacak.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında 9. sınıfa kayıt yaptıran ve sınıf tekrar edenler dahil

öğrenci sayısı 10’dan az olan programlarda sınıf oluşturulamayacak.

30 GÜNÜ AŞANLAR 'BAŞARISIZ' SAYILACAKLAR

Yönetmelikte, öğrencilerin okula geç kalmayı alışkanlık haline getirmelerini önlemek amacıyla

da değişikliğe gidildi. Geç gelme, birinci ders saati için belirlenen süreyle sınırlanacak. Her 5

defa geç kalma, yarım gün devamsızlık olarak yazılacak. Bu sürenin dışındaki geç gelmeler

ise devamsızlıktan sayılacak. Devamsızlık yapan öğrenciler, ders öğretmeni tarafından

yoklama fişine, ilgili müdür yardımcısı tarafından da e-Okul sistemine işlenecek. Devamsızlıkta

özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız

sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek. Özürleri nedeniyle 60 günlük

devamsızlık kapsamında değerlendirilen öğrencilerin dönem puanları zorunlu hallerde bir

sınav eksiğiyle verilebilecek.

 STAJLAR NOTLA DEĞERLENDİRİLECEK

 Yönetmeliğe göre, staj çalışmaları da notla değerlendirilecek. Evde veya hastanede eğitim

hizmeti verilen öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesi, sorumlu olduğu eğitim

programının uygulandığı okullardaki değerlendirme ölçütlerine göre yapılacak. Okutulan

derslerin puanları e-Okul sistemine işlenecek. Öğrenci okutulmayan derslerden muaf

tutulacak.

A-

329 bin TL'den başlayan
fiyatlarla ister yatırım yapın
isterseniz Kartal'ın zirvesinde
yaşayın.

Kartal'ı Zirvede Yaşayın

Ford’dan dört dörtlük Her Şey
Dahil Finans Paketi!

Her Şey Dahil Finans Paketi

Görür Görmez Aşık
Olacağınız Bir Yaşam.
Vadikoru’da Lansman
Avantajları.

Üç Tarafı Belgrad Ormanı
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açıköğretim, staj, ortaöğretim, kontenjan, modül, mesleki

UYGULAMALAR GALERİLER

BÖLÜMLER

Astroloji Çalışma Yaşamı Çevre Dünya Eğitim Ekonomi English Gezi Kitap Konser Kültür-Sanat

Otomobil Piyasalar Sağlık Sinema Siyaset Sokak Spor Teknoloji Tiyatro Türkiye TV Rehberi
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Migren hastalarına
öneriler
Doç. Dr. Demet Yandım Kuşcu
migren hastalığının nedenler,
belirtileri, nedenleri, türleri ve...

Setur’la Kıbrıs’a
Kıbrıs’ın doğal güzelliklerini
birbirinden lüks otellerde
konaklayarak keşfedin.

Sokak çocuğundan yürek
yakan sözler: 18 senedir
sokaktayım. Çürümeye
başladım
Uyuşturucu kullanmadığını ifade...

Ford EkoServis
4 yaş ve üstü Ford Fiesta, Focus
ve Connect'inize özel fiyatlarla
bakım fırsatı!

Tek seçenek imam hatip
lisesi
Fen lisesi görünümlü imam hatipler
yargıya taşındı.

Meral Akşener’li ilk seçim
anketi yayınlandı... İşte
sonuçlar
Objektif Araştırma şirketi ilk defa
yer vererek anket çalışmasının...

REKLAM

REKLAM

E-Gazete

Cumhuriyet Arşivi

Reklam

Künye

İletişim

Yayın İlkeleri

RSS

/ /iPhone iPad Android

Günlük Gazete Manşetleri

Şans Oyunları

Kaydettiklerim

Manşetleri Sitene Ekle

Hava Durumu

2014 Yerel Seçimleri

2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi

2015 Genel Seçimi (7 Haziran)

2015 Genel Seçimi (1 Kasım)

Seçim 2015

2017 Anayasa Referandumu

Video Galeri

Foto Galeri

Haber

Yaşam

Kültür-Sanat

Çevre

Gezi

İlhan Selçuk'un
Yazıları

21 Haziran 2010

tarihinde yitirdiğimiz

Cumhuriyet Gazetesi Başyazarı

İlhan Selçuk'un yazılarından

seçmeleri okurlarımızla

buluşturuyoruz. Bu köşede

aydınlanmanın bilgesi Selçuk'un

günümüze ışık tutan yazılarını

bulabileceksiniz.
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