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  İZMİR ÖZEL ÇAMLARALTI İLKOKULU 

  2020/2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM 4.SINIFLAR SINAV TAKVİMİ 

GÜNLER DERSLER 
    (25 Kasım 2020) 
       ÇARŞAMBA 

-10:00 Türkçe 
-11:00 İngilizce 

    (27 Kasım 2020) 
       CUMA -10:00 Fen ve Teknoloji 

 (2 Aralık 2020) 
    ÇARŞAMBA -10:00 Matematik 

  (4 Aralık 2020) 
         CUMA 

-10:00 Sosyal Bilgiler 
-11:00 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 

 SINAV TAKVİMİ BİLGİLENDİRMESİ 

Sayın Velimiz, 

Milli Eğitim Bakanlığının Covid-19 Salgın döneminde ölçme değerlendirme uygulamaları  ile 
ilgili bilgilendirme doğrultusunda, 2020- 2021 Eğitim Öğretim yılı 4. Sınıf öğrencilerimizin sınav 
işlemleri ile ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir. 

• Sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılacaktır.
• Öğrencilerimiz, yüz yüze eğitime geldikleri günler sınavlarını olacaklardır.
• Yüz yüze eğitime katılmayan öğrencilerimiz sınav için belirlenmiş gün ve saatte okula gelip,

sınav bitiminde okuldan ayrılabilir.
• Öğrencilerimiz, Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak

Bilgisi, İngilizce derslerinden dönemde iki sınav olacaklardır.
• Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi ve spor, İnsan Hakları ve Yurttaşlık, Trafik Bilgisi

derslerinden sınav yapılmayacaktır. Bu derslerin dönem puanı ders etkinliklerine katılım
puanlarıyla oluşturulacaktır.

• Öğrencilerin sınav sonuçları karne notu olarak E okul sistemine işlenecektir.
• Sınavı yapılacak her bir ders için sınav süresi bir ders saati 40 dk. olarak planlanacak ve

sınavlar bu süreye uygun olarak hazırlanacaktır.
• Herhangi bir nedenle sınava katılamayan öğrencinin mazeretini okul yönetimine iletmesi

gerekmektedir. Okul yönetimince mazereti uygun görünen öğrenciler, idarenin belirleyeceği
bir zamanda öğrenciye önceden duyurularak sınava alınacaktır.
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• Sınav günü öğrencimizin sağlık sebebiyle sınavlara giremeyecek olması durumunda ilgili
bilginin veli imzalı bir dilekçeyle ve rahatsızlığını belirten doktor raporuyla birlikte okul
idaresine iletmesi gerekmektedir.

• Öğrencimizde veya aile yakınlarında Covid- 19 tanısı olması durumunda konuyla ilgili resmi
bilginin okula iletilmesi durumunda da bu durum mazeret olarak kabul edilecektir ve
öğrencimiz okul tarafından belirlenecek olan telafi sınavına girebileceklerdir.

• Covid -19 tedbirleri kapsamında öğrencilerimizin maske takması zorunludur. Öğrencilerimizin
ateşleri okul binası girişinde ölçülecektir. 37 derece ve üzeri ateşi olan öğrenciler okula
alınamayacaktır.

• Covid -19 tedbirleri kapsamında velilerin okula girişi yasaktır.

Bilgilerinize 


