2018-2019 Eğitim - Öğretim Yılı
Öğrenci Alım Süreci
Değerli Veli Adaylarımız,
Okulumuza göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz.
Ana sınıfı öncesi ve ana sınıfı öğrenci alım sürecimize ilişkin bilgileri dikkatinize sunmak isteriz.
2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı için alınacak öğrenciler, aday sayısı kontenjanı aştığı takdirde noter huzurunda
yapılacak kura çekimi ile kabul edilecektir.
ADAY ÖĞRENCİ YAŞ GRUBU
Ana Sınıfı Öncesine:


01 Ocak 2014– 30 Eylül 2014



01 Ekim 2013-31 Aralık 2013 (Bu yaş aralığındaki aday öğrencilerin ebeveynleri ana sınıfı öncesi sınıf
seviyesine başvuru yapabilirler. Konu ile ilgili danışmak istediğiniz durumda 0216 341 93 63 no.lu
telefondan iletişime geçebilirsiniz.

Ana Sınıfına:


01 Ocak 2013 – 31 Aralık 2013



01 Ekim 2012– 31 Aralık 2012 (İlkokul 1.sınıfa başlamaya hazır bulunmadıklarını belgeleyen sağlık
raporunu, kamu ve üniversiteye bağlı sağlık kurumlarında görev yapan çocuk sağlığı uzmanlarından
almaları durumunda)

Ekim - Aralık ayları doğumlu öğrenciler sadece bir yaş grubuna başvuru yapabileceklerdir.

OKUL TANITIM GÜNLERİ
Aday velilerimize eğitim öğretim sistemimiz hakkında bilgi vermek amacıyla okul tanıtım toplantıları yapılacaktır.
İki farklı tarihte tekrarlanacak olan toplantılarda okul binalarını ve kampüslerimizi gezme olanağı da tanınacaktır.
Tanıtım gününe katılmak için aşağıdaki tabloda belirtilmiş olan link üzerinden kayıt olmanız gerekmektedir.
Sunuma gelecek her bir kişi için formdaki ilgili alanda katılımcı sayısı seçildikten sonra bilgilerinin belirtilmesi
gerekmektedir. Kayıt olmayan kişiler tanıtım günlerine katılamayacaktır.
Bağlarbaşı Kampüsümüzde yer alan ana sınıflarımız ve Beylerbeyi Kampüsümüzde yer alan 1-4. sınıflarımız,
tanıtım toplantısı sonrasında okul servislerimiz aracılığıyla gezilebilecektir. Güvenlik önlemi kapsamında
kampüslerimize araç alınmayacaktır.
Bu günlerin dışında eğitim öğretimin aksamaması ve güvenlik nedenleri ile kampüslerimizin gezilmesine izin
verilmemektedir.
Tanıtım günleri velilere yönelik planlanmış olup, süre ve içerik olarak çocuklar için uygun değildir.
TARİH

SAAT

1.

TANITIM SUNUMU

4 Mart 2018, Pazar

10.00

2.

TANITIM SUNUMU

17 Mart 2018, Cumartesi

10.00

KATILIM FORMU

Lütfen yandaki linke tıklayınız.

goo.gl/mBZQ7g

SUNUM YERİ

Özel Üsküdar SEV Ortaokulu
Konferans Salonu

Çilehane Yolu Cad. No: 6
Küçükçamlıca/İstanbul

1.

KURAYA KATILIM İŞLEMLERİ


Öğrencinin kuraya katılabilmesi için aday velilerimizin 19 Şubat-10 Nisan 2018 tarihleri arasında
aşağıdaki linkte yer alan formu eksiksiz ve öğrencinin nüfus cüzdanındaki bilgiler ile aynı olacak
şekilde doldurması gerekmektedir. Formun doldurulmasından sonra 25 Nisan 2018 (Ana sınıfı
öncesi için) ve 26 Nisan 2018 (Ana sınıfı için) tarihlerinde, saat 09.00-17.00 arası Bağlarbaşı
Kampüsümüzde kura katılım numarası verilecektir. Öğrencinin nüfus cüzdanı aslının da görevlilere
gösterilmesi gerekmektedir.
http://kura.sevuskudar.k12.tr
Kura Katılım Başvurusu için gerekli belgeler:




Öğrencinin nüfus cüzdanının ön ve arka yüzü ile
Bir (1) adet vesikalık fotoğrafı başvuru sistemine yüklenir.
KDV dahil 400 TL. tutarındaki aday kayıt ücreti, online başvuru aşamasında ödenir.

2.

KURA



Aday sayısı kontenjanı aştığı takdirde, okulumuzun Çamlıca Kampüsünde noter huzurunda, 05 Mayıs
2018 Cumartesi günü kura çekilecektir.
Kuramız saat 09.30’da başlayacak, sırası ile önce Ana Sınıfı Öncesi, Ana Sınıfı ve diğer sınıfların
kurası çekilecektir.



03 Mayıs 2018 tarihi mesai bitimine kadar kuraya katılım işlemlerini
tamamlamamış ve/veya kura numarası almamış öğrenci adayları, kuraya katılmak için herhangi bir
hak iddia edemezler.
Yukarıda belirtilen işlemleri tamamlamış olmak, katılım numarası alınmadığı sürece kuraya katılmak
için herhangi bir hak doğurmaz.

