
17.05.2021 

KONAK MERSİNLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM SINAV UYGULAMA ESASLARI: 

1. 24.05.2021-04.06.2021 Tarihleri arasında planlanan Kültür dersi sınavları, Alan sınavları ve 

Beden Eğitimi uygulama sınavları sınıf ve ders öğretmenlerimiz, öğrencilerimize duyurulmalı, 

rehberlik etmeli ve sınavları ders öğretmenleri en az bir hafta öncesinde e-okul sistemine 

işlemelidir. 

2. Sınavların içeriği 1 Kasım 2020-26 MART2021 tarihleri arasında işlenen konu ve kazanımlar ile 

sınırlı olmalıdır. 

3. 9,10, ve 11. Sınıf öğrenci velilerimiz istemeleri halinde 21.05.2021 Tarihine kadar sınıf müdür 

yardımcılarına dilekçe iletmek şartı ile 2. Dönem sınavlarına öğrenci girmeyerek, 1. Dönem 

notları ile dönem notunun oluşması sağlanacaktır. 

4. Sınavlara girecek öğrenci listesini sınıf müdür yardımcılarından alabilirsiniz. 

5. Mazereti nedeni ile sınava giremeyen öğrencilerin telafi sınavları 15 Haziran 2021 tarihine 

kadar ders öğretmenlerince tamamlanıp, notlar ile ilgili tüm iş ve işlemlerin 16 Haziran 2021 

Tarihine kadar e-okula işlenmesi gerekmektedir. 

6. Sınav döneminde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda öğrencilerimize 

rehberlik edilmelidir. 

7. Kültür dersi sınavları zümre öğretmenleri kontrolünde A blokta, meslek dersi sınavları ise alan 

şefleri ve meslek dersi öğretmenlerimiz kontrolünde alanlarda, Beden Eğitimi ve Spor Dersi 

okulumuzun arka bahçesinde basketbol ve futbol sahalarında  gerçekleştirilecektir. 

8. Sınav günü tüm zümre öğretmenlerin okulda olup sınavın işleyişinden sorumlu olacaklardır. 

9. Sınav süreleri 40 dakikadır. 

10. Her sırada bir öğrencinin çapraz oturma düzenine dikkat edilmesi ve mümkünse sınav 

sürecinde pencere vb. açık tutularak dersliklerin temiz hava ile havalandırılmasına dikkat 

edilmelidir. 

11. Okula gelirken her öğrencimizin HES kodu ile gelmeleri,  covid pozitif veya temaslı olduğu için 

karantinada olanların sınavlara gelmemesi ve konu ile ilgili okul idaresini bilgilendirmesi 

gerekmektedir. 

12. Sınav ve sınav görevi olmayan zamanlarda planlanan yüz yüze ve uzaktan eğitim sürecinin 

hassasiyetle sürdürülmesi gerekmektedir.  

13. Ortak sınavı olan zümre öğretmenlerinin tamamı sınavın olduğu gün ayrıca sınavlarda görev 

verilen öğretmenlerin görev günlerinde okulda olmaları gerekmektedir. 

Sürecin önemi ve hassasiyetine uygun şekilde öğrencilerimize rehberlik yapılması konusunda 

gereğini rica ederim.                                                                                          
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