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Sınavı 

Düzenleyen 

Kurum 

Özel İleri Toplum Aşaması İlkokulu 

Dayanak 
5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile MEB Özel Öğretim Kurumları 

Yönetmeliğinin 62.Maddesi. 

Sınavın Konusu 2019 - 2020 Sanat ve Basketbol Bursluluk / İndirim 4 Sınıf Sınavı 

Hedef Kitle 2018-2019 Öğretim yılında İlkokul 3.Sınıf okuyan öğrenciler 

Sınavın Amacı 

Türk Milli Eğitimi’nin genel amaçları doğrultusunda, İlkokul 3. Sınıf öğrencileri için Sanat 

ve spor derslerine ilgiyi arttırmak, müzik, resim, basketbol alanlarında yeteneklerini ölçmek 

ve başarıyı ödüllendirmektir. 

Başvuru Tarihi 
15 Mart 2019 Cuma 

Sınav başvuruları 27.03.2019 tarihinde sona erecektir.  

Sınavın Yeri Özel İleri Toplum Aşaması İlkokulu 

Sınav Takvimi 

ve Saatleri 

Müzik (30 Mart Cumartesi) 

Sınav Saati:10.00  

Resim (30 Mart Cumartesi) 

Sınav Saati:10.00  

Basketbol (30 Mart Cumartesi) 

Sınav Saati:10.00  

Başvuru Şekli 

ve Sınav Şartları 

 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında 3.sınıflta okuyor olması gerekmektedir. 

 Öğrenci velisinin internet üzerinden www.ita.k12.tr sayfasından kayıt yaptırması. 

 Sınav başlama saatinden 30 dakika önce sınav yerinde hazır bulunmak. 

 Sınava katılacak öğrenciler fotoğraflı nüfus cüzdanını veya onaylı fotoğraflı öğrenci 

belgelerini yanlarında bulundurmaları zorunludur. 

 Sınavın başlangıcından itibaren ilk 30 dakika içinde öğrencinin sınav yerinden çıkması 

yasaktır. 

 Öğrenciler en fazla 2 alanda sınava girebilir. (Örneğin müzik ve basketbol) 

 Sınav esnasında usulsüzlük yaptığı belirlenen öğrencilerin sınavı geçersiz sayılır. 

 Sınava katılım ücretsizdir. 

 Sınav İstanbul Şişli'deki Özel İleri Toplum Aşaması İlkokulu’nda uygulanacaktır. 

 Sınava, Özel İleri Toplum Aşaması İlkokulu öğrencileri katılamaz. 

 Başvuru kontenjanı toplamda 50 öğrenci ile sınırlıdır. 

 Özel İleri Toplum Aşaması İlkokulu ve Ortaokulu sınav tarihine kadar, bu sınavla ilgili 

şartnameyi değiştirme, sınavı iptal etme vb. tüm haklarını saklı tutar. 

Sonuçların 

Duyurulması 
Sınav sonuçları 05 Nisan 2019 Salı günü okulumuzda ve internet sitemizde ilan edilecektir. 
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Burs Şartları ve 

Değerlendirmesi 

 Resim bursu almak isteyen öğrenciler resim çizme ve boyama teknikleri alanlarında 

gösterdikleri performansa göre değerlendirileceklerdir. Değerlendirme işlemleri 

okulumuzun öğretmenleri tarafından yapılacaktır. 

 Müzik bursu almak isteyen öğrenciler keman, piyano, gitar ve bateri gibi kendi 

istedikleri enstrümanlardan herhangi birisi ile gösterdikleri performansa göre 

değerlendirileceklerdir. Piyano dışında kalan enstrümanları öğrenciler kendileri 

getireceklerdir. Değerlendirme işlemleri okulumuzun öğretmenleri tarafından 

yapılacaktır. 

 Basketbol bursu almak isteyen öğrenciler top sektirme, pas, şut ve basketbol maçında 

gösterdikleri performansa göre değerlendirilecekler. Değerlendirme işlemleri 

okulumuzun öğretmenleri tarafından yapılacaktır. 

 Öğrenciler aldıkları puanlar dikkate alınarak %10, %20, %30, %40, %50'e varan eğitim 

burs/indirimi kazanabilirler.  Burs/indirim 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılından itibaren 

geçerlidir. 

 Verilecek olan burs öğretim ücreti üzerindendir. Yemek, servis, kırtasiye, gezi 

masrafları dahil değildir. 

 Puanı eşit olan birden fazla öğrenci olması halinde yaşı küçük olan öğrenci seçilir. 

 Sınava giren her bir öğrenci ve velisi sınav başvurusunu yapmakla birlikte iş bu 

şartnameyi okuduğunu ve şartlarını aynen kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmiş sayılır. 

Sınava iştirak ettikten sonra bu şartnameye itiraz edemez. 

 Sürekli devamsızlık, kınama ve üzeri ceza alma durumunda öğrenci burs/indirim 

hakkını kaybeder. 

 İndirimi hak kazanan öğrencilerin 15 Nisan 2019 Pazartesi günü saat 16.00’a kadar kayıt 

yaptırmaları gerekmektedir. Kayıtları yapılmayan öğrencilerin indirim hakları 

kaybolacaktır. 

Burs Dağılımı 
Başarı Oranı: % 100-75 

Burs/İndirim Oranı: % 10 ile 50 arası 

Burslu Alınacak Öğrencisi Sayısı: İlkokul 4. Sınıfına 8 Kişi 

İletişim Bilgileri 
Özel İleri Toplum Aşaması İlkokulu  

Cumhuriyet Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No:5/7 Şişli/İstanbul 

info@ita.k12.tr  /  0850 460 65 86 


