T.C.
ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI
Özel Tevfik Fikret Ortaokulu Müdürlüğü
KONU

: 8. Sınıf Merkezi Ortak Sınav

Sayın Velimiz;
Tarafınızdan da bilindiği gibi, Ortaöğretim Kurumlarına giriş sınavı 20 Haziran 2020
Cumartesi günü aşağıdaki programa ve esaslara göre gerçekleşecektir. Sınav öncesi ve
sonrasında bir sıkıntı yaşanmaması, öğrencilerimizin huzurlu bir ortamda sınavlara
girebilmeleri için konuya gereken özeni göstermeniz diler, bilgilerinize sunarım.
A.Oytun ÖZGÜR
Okul Müdürü
MERKEZİ ORTAK SINAV PROGRAMI
TARİH:
BAŞLAMA
SAATİ
DERSLER
SORU SAYISI
SÜRESİ

20 Haziran 2020 Cumartesi
1. OTURUM
09.30
Türkçe,
T.C. İnkılap Tarihi ve Ata,
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi,
Yabancı Dil
50
75 DAKİKA

2. OTURUM
11.30
Matematik ve Fen Bilimleri
40
80 DAKİKA

SINAV ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKENLER:
1. Öğrenciler sınavlara okul üniforması veya beyaz t-shirt ve koyu renk pantolon ile
katılacaklardır. Her öğrenci okula gelirken tıbbi maske takmak zorundadır.
2. Öğrenciler, geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik
kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport) kontrol edilerek sınava alınacaktır.
Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır. Nüfus
cüzdanı ya da T.C. kimlik kartında fotoğraf bulunması şartı aranmayacaktır. Öğrenciler,
nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu karekodlu
geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabileceklerdir.
3. Sınav giriş belgeleri okul yönetimi tarafından basılıp öğrencilerin sınava gireceği
salonlarda masalarının üstüne yerleştirilecektir.
4. Milli Eğitim Bakanlığı’nın talimatıyla sınav binasına cep telefonu alınmayacağından
öğrencilerin sınava gelirken cep telefonlarını yanlarında getirmemeleri çok önemlidir.
5. Öğrenciler yanlarında en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve
leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.
6. Milli Eğitim Bakanlığı’nın talimatıyla sınav binasına ve okul bahçesine öğrenciler ve
görevliler dışında kimse giremeyecektir.
7. Sağlık tedbirleri kapsamında bahçe kapısında yoğunluk olmaması ve sosyal mesafe
kuralına uyabilmek için her öğrencinin sadece bir yetişkin refakatinde sınava gelmesi
gerekmektedir. İki oturum arasında da veliler okul bahçesine alınmayacaktır.
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8. Öğrenciler sosyal mesafe korunarak bahçeye alınacak olup sınav salonlarına ise 08.45’de
alınacaklardır. Bu nedenle öğrencilerimizin en geç saat 08.30’da okulda olmaları
gerekmektedir.
9. Öğrenciler sınav öncesinde tıbbi maske takılı olarak sınav salonlarına girecek, sınav
görevlileri sınav boyunca maske takmaya devam edeceklerdir. Öğrenciler ise yerlerine
oturduklarında istemeleri hâlinde sınav başladıktan sonra maskelerini çıkararak sınava
devam edebileceklerdir. Her bir ders için, sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içerisinde
gelen öğrenciler sınava alınacak; ancak, geç gelen öğrencilere ek süre verilmeyecektir.
Her oturumun ilk 30 dakika ve son 15 dakikasında öğrenciler sınıflardan çıkamayacaktır.
10. Sınav gününde kantin kapalı olacaktır. Bu nedenle öğrenciler yanlarında bandajı
çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirler.
11. Öğrenciler, yanlarında, hesap makinesi, sözlük, radyo, mp3 çalar, cep telefonu, telsiz, saat
fonksiyonu dışında özelliği bulunan saat, her türlü bilgisayar özellikli cihazlar
bulunmaksızın sınava alınacaktır. Bunları yanında bulundurduğu tespit edilen öğrencinin
sınavı geçersiz sayılacaktır.
12. Her sınav salonunda dezenfektan, peçete ve ihtiyaç halinde değiştirilebilmesi için tıbbi
maske bulundurulacaktır.
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