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Özel Amerikan Robert Lisesi, 30/06/2016 tarihinde onaylanan kurum
yönetmeliği çerçevesinde; Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan Temel
Eğitimden Ortaöğretime Geçiş̧ Sınavı verileri kullanılarak oluşturulan
“Kayıt Kabul Puanı (KKP)” esas alınarak öğrenci kaydı yapar. Kayıt
Kabul Puanı; her iki dönemde yapılan Türkçe ( T), Matematik ( M), Fen
Bilgisi ve Teknoloji ( F) ve T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (SB )
derslerinin sınav sonuçları kullanılarak, aşağıdaki formüle göre hesap
edilen puandır.
Öğrencilerin birinci ve ikinci dönem yapılan TEOG sınavlarında,
belirtilen derslerden aldıkları sonuçlar aşağıdaki formül kullanılarak KKP
puanı oluşturulur.
KKP= (3T1+3M1+2F1+2SB1)*0,30 + (3T2+3M2+2F2+2SB2)*0,70
Derslerin ağırlık katsayıları;





Türkçe (T) -3
Matematik (M) -3
Fen ve Teknoloji (F)- 2
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (SB)- 2

olup ve bu derslerin birinci sınav puanlarının %30’u, ikinci sınav
puanlarının % 70’i hesaplamaya alınmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca
öğrencilerin sınav puanlarında herhangi bir nedenle değişiklik yapılması

durumunda, eokul sisteminde ilan edilen en son puan kullanılır. Puan
eşitliği durumunda sırasıyla T2, T1, M2, M1, F2, F1, SB2, SB1 sınav
puanı yüksek olan adaya öncelik verilir. Buna rağmen eşitliğin
bozulmadığı durumlarda, 8. sınıf yılsonu başarı puanı yüksek olan adaya
öncelik verilir. Eşitliğin bozulmaması durumunda sırasıyla 7. sınıf ve 6.
sınıf yılsonu başarı puanı yüksek olan öğrenci kayıt hakkı kazanır. Buna
rağmen eşitliğin bozulmaması halinde yaşı küçük olan adaya öncelik
verilir. Eşitlik halâ bozulmazsa, 8. sınıf devam durumu daha iyi olan
öğrenci kayıt hakkı kazanır.
Öğrencinin Kayıt Kabul Puanı 1000 tam puan üzerinden hesaplanmakta
olup, bunun için hesaplama motorunu kullanabilirsiniz;
http://bit.ly/rckkp
Kayıt Kabul Puanı okul tarafından ilan edilen taban puana eşit veya
üzerinde olan aday öğrenci, okul tarafından belirlenen kayıt takvimine
göre ön kayıt yaptırabilir. Ön kayıt dönemi sonunda, başarı sırasına
göre oluşturulan asil ve yedek listede yer alması koşuluyla, aday
öğrenci önce asil ve kontenjanın dolmaması durumunda yedek listeden
okulumuza kayıt yapma hakkına sahip olur.
Mali Yardım şartlarına ve istenen belgelere burada ulaşabilirsiniz:
http://bit.ly/2qa7YLm
Okulumuzun kayıt takvimi web sitemizde duyurulmuştur.
Tüm öğrencilere başarılar dileriz.
KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR.
Özel Amerikan Robert Lisesi İdaresi

