
Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yüz Yüze Yapılacak Mazeret Sınavları 

Yönergesi 

 

1- Sınav soruları ve cevapları en geç bir gün önce zümre öğretmenlerince hazırlanarak 

okul müdürlüğüne imzalatılacaktır. 

2- Yapılacak olan sınavlar ile tüm ölçme ve değerlendirme uygulamaları orta öğretim 

kurumları yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda zümre öğretmenleri 

tarafından yapılacaktır. 

3- Her bir sınav süresi 40 dk. Olarak yapılacak sınav soruları bu süreye uygun 

hazırlanacaktır. 

4- Öğrenciler hazırlanan oturma planına göre oturtulacak sınav süresince fiziki mesafenin 

korunması, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uymaları gözetmen öğretmen 

tarafından sağlanacaktır. 

5- Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının tamamında covid-19 salgını ile ilgili 

tedbirler “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme 

ve Kontrol Kılavuzu”na göre hareket edilecek ve bunların denetim ve kontrolü 

Md.Yrd.Hamit DÖNMEZ  tarafından yapılacaktır. 

6- Kendisinde yâda birlikte kaldığı aile bireylerinden herhangi birinde kronik hastalık 

bulunan öğrenciler ile kendisinin yada birlikte kaldığı aile bireylerinden herhangi 

birisinin covid19’a yakalanması veya temaslı olması nedeniyle karantina kapsamına 

alınan bu nedenle sınavlara süresi içinde katılamayan öğrenciler, okulda izole bir 

ortamda gerekli tedbirler uygulanarak, bunların dışında mazeretleri okul yönetimince 

kabul edilenler orta öğretim kuruları yönetmeliği çerçevesinde değerlendirilecek, 

belirlenecek tarihte sınava alınacaklardır.  

7- Öğrencilerin sınavlara okul kıyafeti ile katılması esastır. 

8- Sınav esnasında öğrencilerin cep telefonları hiçbir şekilde üzerlerinde 

bulunmayacaktır. Bulunanlar hakkında ortaöğretim kurumları yönetmeliğinin ilgili 

maddesi gereğince işlem yapılacaktır. 

9- Sınavları biten öğrenciler hiçbir şekilde okulda, bahçede veya spor salonunda 

bulunmayacak ve okuldan ayrılacaktır. 

10- Sınav sonuçları ders öğretmenleri tarafından sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 10 

gün içerisinde e okul sistemine işlenecektir.  

11- Sınav sonunda sınav soruları ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince panodan ilan 

edilecektir. Bu sınavların şube ve sınıflar bazında sınav analizleri yapılacak, konu ve 

kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları ders ve zümre öğretmenleri tarafından 

değerlendirilecek konu ve kazanım eksikliği giderilecektir. (Bkz.O.K.Y. Madde 45-b) 

12- Kaynaştırma-bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin başarılarının 

değerlendirilmesinde BEP’te yer alan amaçlar esas alınır. 

13- Yabancı Dil derslerinin sınavları dinleme, konuşma okuma ve yazma becerilerini 

ölçmek için yazılı ve uygulamalı olarak yapılır. (Bkz. O.K.Y.Madde 45-h) 

14- Sınavların açık uçlu maddelerden oluşan yazılı yoklama şeklinde yapılması esastır. 

Ancak her dönemde her dersin yazışlı sınavlarından biri kısa cevaplı, doğru-yanlış, 

eşleştirmeli veya çoktan seçmeli maddelerin bulunduğu ölçme araçları ile de yapılabilir. 

(Bkz. O.K.Y. Madde 45-‘2’) 


