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Okulumuz, Lefkoşa’ya bağlı, Değirmenlik Kasabası’ndadır.
Değirmenlik, Lefkoşa’nın Kuzey Doğusunda ve yaklaşık 12 km
uzaklıktadır. Değirmenliğin nüfusu yaklaşık 2500’dür. Değirmenlik
Kasabası adını Başpınar’dan çıkan suyun üzerine kurulu birçok un
değirmenin bulunmasından almaktadır.
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VELİ SEMİNERLERİ
KAYIP EŞYA
YAPTIRIM SİSTEMİ
DİSİPLİN TÜZÜĞÜNÜN UYGULANMASI
ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV SİSTEMİ
ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ
KILIK-KIYAFET
ORTAK KULLANIM ALANLARI
OKUL GEZİLERİ
OKULA KAYIT

Değirmenlik Lisesi, 1977-78 ders yılında Şehit Mehmet Eray
İlkokulu dersliklerinde öğrenime başlamıştır. 14. Zırhlı Alay
Komutanlığı ve zamanın Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Sayın Salih
Coşar’ın katkılarıyla Neizan Çiftliği yakınındaki boş araziye bugünkü
okul binasının temelleri atılmış ve 1987-88 ders yılında da okul yeni
hizmet binalarına taşınmıştır.
Okulun ilk müdürü Mustafa Soykurt, şimdiki müdürü ise Ali
Yaman’dır.
ÖĞRENCİ SORUMLULUKLARI VE UYMASI GEREKEN KURALLAR
Okulumuz öğrencileri aşağıda belirtilen sorumlulukları ve
kuralları yerine getirmekle yükümlüdürler.
 Toplumsal kurallara uyar.
 Okuldaki düzen ve disiplini sağlayan kurallara uyar.
 Verilen sorumluluk ve görevleri titizlikle zamanında yerine getirir.
 Olumlu davranışları ile örnek olur, hiçbir şekilde kaba kuvvet ve
baskıya başvurmaz. “Zorba” davranışlarda bulunmazlar.
 Çevresi ile olumlu ilişkiler kurar.
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 Ders dışı etkinliklere katılır ve bu etkinliklerden en iyi şekilde
yararlanır.

davranışlarda bulunmamak, (Bağırmamak , el şakası yapmamak,
yüksek sesle konuşmamak, kavga etmemek, camdan sarkmamak kol

 Öğretmenleri tarafından yapılan uyarı ve yönlendirmelere uyar.
 Okul tarafından verilen duyuru ve belgeleri belirlenen süre içerisinde

veya başı dışarıya çıkarmamak vb.)
2. Yolculuk bitene kadar yerlerinde oturmak,
3. Servise inip binerken itişmemek,

velisine ulaştırır.
 Okul eşyalarına zarar vermez, ders araç ve gereçlerini eksiksiz
getirmede titiz davranır.

4. Eşyalarını serviste bırakmamak, ayakta durmamak ve arada
dolaşmamak,
5. Dışarı çöp atmamak.

 Kasıtlı olarak veya dikkatsizlik sonucu zarar verdikleri okul
eşyalarının onarımından ya da hasarının ödenmesinden sorumlu
olacaklarını bilirler.

6. Servislerde

servis

kurallarına

ve

servis

sorumlusunun

uyarılarına uymak.

 Kantin kurallarına uyarlar.
 Ders akışını ya da eğitim-öğretim faaliyetlerini engelleyecek tutum
ve davranışlardan kaçınırlar. Arkadaşlarının öğrenme hakkına saygı
gösterirler.

DEVAM-DEVAMSIZLIK
Okulumuz öğrencileri okula düzenli olarak devam etmeleri
gerektiğini ve devamsızlık durumunda aşağıdaki maddelerin

 Okulun Bayrak törenlerine eksiksiz katılırlar.

uygulanacağını bilirler

 Öğrenciler, okul kıyafet düzenine özen gösterirler.

1. Mazereti nedeniyle okula gelemeyen öğrencinin velisi, durumu

 Öğrenciler, okul tuvaletlerini temiz tutmakla yükümlüdürler. Tuvalet
kurallarına uyarlar.

ilgili Müdür Muavinine veya okul idaresine bizzat gelerek veya
telefonla bildirirler.

 Öğrenciler okula getirilmesi uygun olmayan zararlı ve eğitimi
engelleyici eşya ve buna benzer maddeleri okula getirmezler.
 Öğrenciler, okul çevre temizlik kurallarına uyarlar.

2. Devamsızlığı üst üste 2 günü aşan öğrenci, doktor raporunu,
okula geldiği ilk 3 gün içinde ilgili Müdür Muavinine verir.
3. Zorunlu nedenlerle okuldan erken ayrılması gereken öğrenci,
ancak velisi ile birlikte ve ilgili Müdür Muavininden izin kağıdı

ÖĞRENCİ SERVİSLERİNDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR:

aldıktan sonra ayrılabilir.

1. Servis araçlarında başkalarını rahatsız edecek, güvenliği
tehlikeye

sokacak

ve

servis

şoförünün

dikkatini

dağıtacak
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4. Okulda hastalanan öğrenciyi ders öğretmeni ilgili Müdür

 Toplumsal değerleri geliştirmek amacıyla okul tarafından

Muavinine, o da gerekli gördüğü durumlarda veliyi haberdar

düzenlenen törenlere, etkinliklere vb. çalışmalara çocuğunun

ederek, öğretmen nezaretinde hastaneye götürür.

katılımını sağlar.

5. Okula geç gelen öğrenci, özrünü ilgili Müdür Muavinine bildirir
ve derse geç kağıdı alarak girer.
6. İlk derse girmeyen ya da ilk derse girdiği halde bir veya daha
fazla derse özürsüz olarak girmeyen öğrencinin devamsızlığı
yarım gün sayılır.
7. Devamsızlığı 15 günü aşan öğrenci, mazeret bildirmediği
takdirde otomatik olarak sınav hakkını yitirir ve sınıfta kalır.
8. Devamsızlığı 5 günü bulan öğrencinin ailesine bu durum yazılı
belge ile bildirilir.
9. Pazartesi günleri öğleden sonra okul olduğundan, öğrencilerin

 Çocuğunu kendisi okula getiriyorsa zaman çizelgesine uygun
olarak zamanında okula ulaşmasını sağlar.
 Okul yönetimi tarafından gönderilen her türlü yazışma ve
yanıtlanması istenen belgeyi belirlenen süre içinde gönderir.
 Çocuğunun okul tarafından verilen ödev ve sorumlulukları
yerine getirmesini takip eder.
 Okul ihtiyaçları için öğrenciden talep edilen paraların
zamanında okula teslim edilmesini sağlar.
 Veli, çocuğa okula ait olduğunu hissettirmek için okul ile ilgili
eleştirileri çocuğun yanında yapmaz.

okula devama özen göstermesi gerekmektedir.
UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
VELİ SORUMLULUKLARI
Okulumuz öğrencilerinin velilerinin de aşağıdaki sorumlulukları
bulunmaktadır.
 Çocuğunun kılık kıyafet kurallarına uygun, ders araç-gereçleri
eksiksiz ve ev ödevleri tamamlanmış olarak okula devamını
sağlar.
 Okul Aile Birliği toplantılarına ve seçimlerine katılır.
 Çocuğun ruhsal ve fiziksel durumundaki değişiklikleri
zamanında okula bildirir.

GÜNLÜK ZAMAN ÇİZELGESİ
DERS

SAAT

1. DERS
2. DERS
3. DERS
4. DERS
5. DERS
6. DERS
7. DERS

1. ARA

2. ARA

07:55 – 08:35
08:35 – 09:15
09:15 – 09:55
09:55 – 10:10
10:10 – 10:50
10:50 – 11:30
11:30 – 11:45
11:45 – 12:25
12:25 – 13:05
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OKULA GELİŞ KURALI VE PAYLAŞIM SAATLERİ
 Öğrencilerimiz, okulumuzun ders başlama saatine geç gelemez.
 Geç kalan öğrenci, Müdür Muavinine geç kalmasının nedenini
açıklamak ve geç kağıdı almak zorundadır.
 Geç kalmayı alışkanlık haline getiren öğrencinin velisi ile işbirliği
yapılır.
 Veli ile işbirliği yapılmasına rağmen geç kalmaya devam eden
öğrencimiz için uyarı mektubu düzenlenir ve velimize gönderilir.
 Teneffüslerde öğrenciler küçük olanları korumakla yükümlüdürler
Okulumuzun saygın bir üyesi olarak kantinlerde itişme olmaması ve
tuvaletlerin kullanımında özen gösterilmesi gerekmektedir.
BAYRAK TÖRENLERİ
Öğrencilerin yaşadıkları ülkenin değerlerine saygılı bireyler
olarak yetişmesi amacıyla Pazartesi sabahları ve Cuma günü derslerin
bitim saatinden sonra bayrak törenleri yapılmaktadır.
 Bayrak törenlerine katılım esastır.
 Öğrencilerimiz tören sırasında sınıflarının bulunduğu sırada
düzgünce sıra olur, sınıftan sorumlu öğretmenin yönergelerine
ve tören komutlarına uyar.
 Öğrencilerimizin bayrak törenine katılmadan okuldan
ayrılmalarına izin verilmez.
 Velilerimiz de tören sırasında tören kurallarına uyarlar.

 Öğrencilerin ödevlerini kendilerinin yapması esastır.
 Okulda bulunmayan öğrenci o güne ait ödevinden sorumludur.
 Günlük ve hafta sonu ödevlerinin kontrolü esastır.
 Ödev yapmayan veya ödevini zamanında teslim etmeyen öğrencimiz
öğretmeni tarafından uyarılır.
 Uyarılar sonunda ödev eksiklikleri devam ederse öğrenci velisi
işbirliği için okula davet edilir.
 Öğrencinin ödev ile ilgili çalışmaları ödev notu olarak
değerlendirilir.

ÖDEVLER
Derslerde edinilen bilgi ve kazanılan becerilerin pekiştirilmesi
amacıyla öğretmenler tarafından verilen ev çalışmalarının tüm
sorumluluğu öğrencilerdedir.
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ ÇALIŞMALARI
Okulumuz PDR servisi “Gelişimsel ve Önleyici Rehberlik”
anlayışı doğrultusunda, öğrencilerimizin kendilerini gerçekleştirme
sürecindeki gereksinimlerini karşılamayı amaçlayan destek birimidir.
Psikolojik Danışma ve Rehberlik uzmanı öğrencilerin, kişisel,
sosyal ve mesleki alanlarda karşılaşabilecekleri güçlüklerle baş
etmesinde okul, aile ve öğrenci işbirliği yaparak profesyonel yardım
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sağlar. Bu amaçla yapılan çalışmalar gizlilik ve gönüllülük esasına
uygun gerçekleştirilir.
 Aile çocuğu ile ilgili herhangi bir sorun yaşadığında rehber
öğretmeni ile temasa geçer.
 Aile, bireysel görüşmeler için psikolojik danışmandan okul
telefonlarını kullanarak randevu alır.
 Bireysel görüşmelerde rehber öğretmen ilgili ders öğretmeninden
izin alır.

VELİ ZİYARETLERİ
Okul içinde veli ziyaretinin daha sistematik ve kontrollü olmasını
sağlamak ve bu ziyaretler esnasında eğitim-öğretim sürecinin kesintiye
uğramasını engellemek amacıyla veli ziyaretleri ile ilgili aşağıdaki
düzenlemeler yapılmıştır.
1. Velilerimiz, çocuklarını ziyaret etmek, okuldan almak, unutulan
araç gereçleri çocuklarına iletmek istediklerinde ilgili muavine
başvurarak izin alırlar.
2. Velilerimizin, ders saati içinde koridorlarda bulunmaları, sınıf
pencerelerinden bakmaları öğrencilerimizin dikkatini

OKUL-AİLE İŞBİRLİĞİ SÜRECİ
 Velilerimizden duyuruda belirtilen saatlerde toplantıya katılmaları
beklenir.
 Veli toplantılarında zaman kısıtlı olduğundan velilerimizin detaylı
görüşmeleri hafta içi veli-öğretmen görüşme saatlerinde
yapmaları önerilir.

dağıtabilmektedir. Velilerimizin bu konuda duyarlı davranmaları
gerekir.
3. Velilerimiz, velisi bulunduğu öğrenci dışında hiçbir öğrenciye
okul alanında ve servislerde müdahalede bulunamaz.
VELİ SEMİNERLERİ
Okulumuzda öğrencilerin çok yönlü gelişimine daha bilimsel
katkı sağlayabilmek için veli seminerleri düzenlenmektedir. Veli

VELİ-ÖĞRETMEN GÖRÜŞME SAATLERİ
Veli-öğretmen paylaşımını bireysel ortamda gerçekleştirmek

seminerleri etkili iletişim, ergenlik sorunları, verimli ders çalışma ve
üniversiteye geçiş sistemi gibi değişik konularda olmaktadır. Yapılacak

amacıyla her öğretmenimiz için görüşme saatleri belirlenmektedir. Her

tüm etkinlikler siz değerli velilerimize duyurulacaktır. Sizlerin bu

dönem başında, öğretmen görüşme saatleri velilerimize yazılı olarak

etkinliklere

bildirilir.

başarısında da önemli bir etkiye neden olacaktır.

katılmanız

bizleri

mutlu

edeceği

gibi

çocuğunuzun

Velilerimizin belirlenmiş olan görüşme saatlerine uymaları beklenir.
5

KAYIP EŞYA

d. Örgün eğitimden çıkarma cezalarından biri verilir.

Öğrencilerimizin gelişiminde hedeflediğimiz önemli noktalardan
biri de sorumluluk bilincini kazanmalarıdır. Bu nedenle öğrencilerimizin
ders

araç

gereçlerine

ve

kişisel

eşyalarına

sahip

Veliyi Okula Davet Ederek Bilgilendirme

çıkmaları

Alınan önlemlere ve uygulanan yaptırımlara rağmen aynı

gerekmektedir. Öğrencilerin okulda buldukları kendilerine ait olmayan

olumsuz davranışı tekrar ettiği gözlemlenen öğrencinin velisi okul

eşyaları okulun sekreterliğine teslim etmeleri gerekmektedir.

idaresi tarafından okula davet edilir.

YAPTIRIM SİSTEMİ

ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV SİSTEMİ

Öğrencilerden okul kurallarına ve belirlenen sınıf kurallarına

Öğrencilerin

akademik

başarıları

yapılandırılmış

ölçme

uymaları beklenir. Kurallar hem öğrencilerimizin özdisiplin becerilerinin

değerlendirme araçlarından faydalanılarak ölçülür, izlenir ve gerekli

gelişimini destekler hem de güvenli bir öğrenme ortamı yaratılmasını

önlemler alınır.

sağlar. Öğrencilerimiz kural dışı davranışlarının uygun yaptırımlarla

Her öğrencinin başarısı; dönem içinde yapılan sınavlar ile yazılı

sonuçlanacağını bilir. Bu yaptırımlar öncelikle sınıf öğretmeni, ilgili

ve/veya uygulamalı ödevler sonucuna göre verilecek notla saptanır.

müdür muavini ve gerekiyorsa ilgili branş öğretmeni ile birlikte

Buna göre ödev notu 1, ara sınav notu 2 ve dönem sonu sınavı notu 3

belirlenir.

ile çarpılarak 6’ya bölünür ve sonuç karne notu olur.

Öğrenciye

uygulanacak

yaptırım

hakkında

psikolojik

danışmanın da görüşü alınır.

Değerlendirme süreci, bir öğrenme süreci olarak ele alınıp
öğrencinin bireysel gelişim özelliklerine göre ve yaratıcılığını ortaya

DİSİPLİN TÜZÜĞÜNÜN UYGULANMASI
Gerekli görüldüğü takdirde öğrencilere disiplin tüzüğündeki
yaptırımlar uygulanmaktadır.
Öğrenciler, kusurlu veya cezayı gerektiren davranışlarının
niteliklerine göre;
a. Uyarma-Mahrumiyet-Kınama
b. Okuldan kısa süreli uzaklaştırma
c. Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma

çıkarabileceği nitelikte tasarlanır.
Sınavlarda notlar, “10” esası üzerinden verilir. Öğrenciye kesirli
not verilmez. Notların ortalaması alınırken çıkan yarım ve yarımdan
büyük olan kesirler tama yükseltilir. Yarımdan küçük olan kesirler
dikkate alınmaz. Notların dereceleri aşağıda yer almaktadır.
10 – 9 : Pekiyi
8 – 7 : İyi

4 - 3 : Zayıf
2 – 1 : Pek Zayıf

6 – 5 : Orta

Rehberlik ve eğitsel kol çalışmaları notla değerlendirilmez.
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Yabancı dil sınav notları; dinleme, konuşma, okuma, anlama,
yazma becerileri ile kullanım için verilen notların bir bileşkesi olarak
verilir. Sağlık halleri veya beden arızaları dolayısıyla, beden eğitimi
dersine giremeyecek durumda olan öğrenciler, resmi bir hastaneden,
resmi hastane bulunmayan yerlerde de bir doktordan rapor almak
zorundadırlar.
Bir öğretim yılında iki dönem vardır. Öğrencinin her dönemde
her dersten bir dönem notu alması esastır.
Sınav sırasında öğrenciler sınav ortamını bozucu herhangi bir davranışta
bulunamazlar. Sınavda kopya çektiği belirlenen öğrenciye sıfır (0) verilir ve
disipline gönderilir.
Engel Sınavları
Ara ve dönem sonu sınavlarında, yatakta tedaviyi gerektiren bir
hastalık sebebiyle bu sınavlara girecek durumda olmadığını resmi bir
doktor raporu ile Okul Müdürlüğüne belgelendirmiş bir öğrenci için
engel sınavı düzenlenir. Doktor raporunun en geç 3 (üç) gün
içerisinde okul müdürlüğüne iletilmesi gereklidir.
ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ
Öğrencilerin birey olmanın sorumlulukları yanında, sosyal
gelişimlerinde arkadaşlık ilişkileri de önemli rol oynamaktadır.
 Öğrencilerimizin arkadaşlık ilişkilerinde görgü ve okul kurallarına uymaları
beklenir.
 Öğrencilerimizin birbirleriyle olan iletişim sorunları sınıf öğretmenleri, PDR
Servisi ve Müdür Muavinleri arasında işbirliği ile takip edilir. Süreç, ilgili
öğrencilerin velileri ile de paylaşılır.
 Davranışında olumlu gelişim gözlemlenemeyen öğrencinin durumu sene
sonunda okul müdürü, psikolojik danışman ve okul disiplin kurulu tarafından
görüşülür.

KILIK-KIYAFET
ORTAOKUL BÖLÜMÜ
1- Her öğrenci okula kılık ve kıyafeti düzgün olarak gelmek
zorundadır. Okul kıyafetleri aşağıda belirtildiği gibi olacaktır.
a) Erkek öğrenciler için :
1- Gri renk bellikli pantolon, (beli lastikli pantolanlar okul
kıyafeti değildir.)
2- Beyaz gömlek, (kıravat yakalı)
3- Lacivert ceket veya lacivert “V” yaka kazak,
4- Okul arması, şort-tşört ve eşefmanlar okuldan temin
edilecektir.
5- Siyah ayakkabı
6- Eylül-Ekim ile Nisan-Mayıs-Haziran aylarında
“Değirmenlik Lisesi” amblemli beyaz tişört giyilecektir.
b) Kız öğrenciler için:
1- Yanda modeli çizilen gri renk etek veya gri renk bellikli
pantolon, (dar etek, bellik genişliği 3-4 cm.- beli lastikli
pantolonlar okul kıyafeti değildir)
2- Kravat yakalı beyaz gömlek,
3- Okul armalı mont veya lacivert renk “V” yaka düz
örülmüş kazak,
4- Okul arması, şort-tşört ve eşofmanlar okuldan temin
edilecektir.
5- Siyah ayakkabı
6- Eylül-Ekim ile Nisan-Mayıs-Haziran aylarında
“Değirmenlik Lisesi” amblemli beyaz lakos giyilecektir.
2- Kız öğrencilerin uzun saçları örgülü veya arkaya bağlı
olacaktır.
3- Kız öğrencilerin makyaj yapması ve takı takması kesinlikle
yasaktır.
4- Erkek öğrencilerin takı takması, küpe takması, uzun ve jöleli
saçlar kesinlikle yasaktır.
5- Her öğrenci okul demirbaşına verdiği zararı ödemek
zorundadır.
6- Öğrencilerimiz okula devamları süresince okulun tüm disiplin
kurallarına uymak mecburiyetindedirler. Öğrenciliğe yaraşır
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bir şekilde, ahlak kuralları çerçevesinde Kıbrıs Türk
Toplumunun büyük varlığına hizmeti prensip edinmelidir
LİSE BÖLÜMÜ
1-Her öğrenci okula kılık ve kıyafeti düzgün olarak gelmek
zorundadır. Okul kıyafetleri aşağıda belirtildiği gibi olacaktır.
a) Erkek öğrenciler için :
123456-

Lacivert renk bellikli pantolon, (beli lastikli pantolonlar okul
kıyafeti değildir.)
Mavi gömlek, (kravat yakalı)
Lacivert ceket veya lacivert “V” yaka kazak,
Okul arması, şort-tşört ve eşofmanlar okuldan temin
edilecektir.
Siyah ayakkabı
Eylül-Ekim ile Nisan-Mayıs-Haziran aylarında “Değirmenlik
Lisesi” amblemli Mavi tişört giyilecektir.

b) Kız öğrenciler için:
123456-

Yanda modeli çizilen gri renk etek veya lacivert renk
bellikli pantolon,(dar etek, bellik genişliği 3-4 cm.- beli
lastikli pantolanlar okul kıyafeti değildir.)
Kravat yakalı mavi gömlek,
Okul armalı lacivert mont veya lacivert renk “V” yaka düz
örülmüş kazak,
Okul arması, şort-tşört ve eşofmanlar okuldan temin
edilecektir.
Siyah ayakkabı
Eylül-Ekim ile Nisan-Mayıs-Haziran aylarında
“Değirmenlik Lisesi” amblemli beyaz lakos giyilecektir.

2- Kız öğrencilerin uzun saçları örgülü veya arkaya bağlı
olacaktır.
3- Kız öğrencilerin makyaj yapması ve takı takması kesinlikle
yasaktır.
4- Erkek öğrencilerin takı takması, küpe takması, uzun ve jöleli
saç kesinlikle yasaktır.
5- Her öğrenci okul demirbaşına verdiği zararı ödemek
zorundadır.
6- Öğrencilerimiz okula devamları süresince okulun tüm disiplin
kurallarına uymak mecburiyetindedirler. Öğrenciliğe yaraşır
bir şekilde, ahlak kuralları çerçevesinde Kıbrıs Türk
Toplumunun büyük varlığına hizmeti prensip edinmelidir.
Beden Eğitimi Dersi:
Beden eğitimi derslerinde giyilecek

kıyafetleri öğrenciler

yanlarında getiriler ve yalnızca beden eğitimi derslerinde giyerler. Bu
amaçla

okulumuzda

kızlar

ve

erkekler

için

soyunma

odaları

bulunmaktadır.
ORTAK KULLANIM ALANLARI
Eğitim öğretim çalışmalarımız sınıf içi ile sınırlı kalamaz. Bu
nedenle öğrencilerimizin kütüphane, bahçe, kantin, tuvaletler gibi
alanlarda uygun davranışlar sergilemelerini sağlamak amacıyla belirli
düzenlemeler yapılmıştır. Bu alanlarda da belirlenmiş kurallara uyulur.
OKUL GEZİLERİ
Öğrenciler arası işbirliği, arkadaşlık ve sorumluluk duygusunu
geliştirerek farklı kültürlere ait bilinç ve farkındalığı geliştirmek amaçlı
gezilerdir.
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Ancak;


7- Öğrenim Belgesi (Tamamlama Belgesi / Karne(Ara Sınıflar))

Veli tarafından imzalanması gereken “Gezi İzin Kağıdı”
olmayan öğrenciler geziye katılamazlar.

 Öğrencilerin gezi esnasında önceden açıklamaları yapılmış

NOT: OKULA KAYIT BİLDİRİĞİ OKUL İDARESİNDEN
VERİLECEKTİR.

kurallara uymaları beklenir. Bu konuda olumsuz davranış
gösteren öğrenciler için yaptırım uygulanır.
 Raporlu olan ve disiplin cezası almış olan öğrenciler geziye
katılamazlar.
KAYITLAR İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
KKTC Vatandaşı Öğrenciler
1-

4 Adet Vesikalık Resim

2-

Diploma

3-

KKTC Doğum Kağıdı (Orjinal)

4-

KKTC Kimlik Fotokopisi

5-

İkametgâh Belgesi (Muhtardan Alınacak)

KAYIT SIRASINDA UYULACAK KURALLAR
1. Eksik evrakla kayıt yapılamaz.
2. Kapsam okullarımızın dışından gelen öğrenciler kayıt olamaz.
3. Doğrudan Türkiye’den evrak getiren veliler idareye yönlendirilir.
4. Okul Aile Birliği kararıyla her kayıt için makbuz karşılığı 30 TL
alınır.
5. Emin olmadığınız konuda lütfen idareden bilgi isteyiniz.
6. Açık Adres ve Telefon Numarası (Ev ve Cep).

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Öğrenciler
1- 4 Adet Vesikalık Resim
2- Diploma (KKTC İlkokullarından Mezun İse)
3- Kayıt Yazısı “KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığından
Alınacak’’
4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5- İkametgâh Belgesi (Muhtardan Alınacak)
6- Çalışma İzni (Anne ve Babanın Çalışma/Oturma İzni)
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