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    OKULUMUZU YENİ KAZANAN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE 2018 
  
1. Bu yıl LGS yerleştirmelerine göre okulumuzu kazanan öğrencilerin kayıtları sistem tarafından 
yapılmıştır. Okulumuzda ayrıca bir kayıt işlemi yapılmayacaktır. 
2.Taban puan ve Kontenjan şartı aranmaksızın Nakil süreci: 06/10 Ağustos, 13/17 Ağustos, 27/31 
Ağustos, 03/06 Eylül tarihleri arasında haftalık değerlendirmeye alınarak 4 kez 
gerçekleştirilecektir. Bu şekilde nakil başvuruları öğrencinin Mezun olduğu ortaokula 
yapılacaktır. 
3. Bu 4 nakil döneminden sonraki nakiller aylık olarak alınacak ve bu nakillerde taban puan ve 
kontenjan şartı aranacaktır. 
4. Okulumuzu kazanan ve Pansiyonda kalmak isteyen öğrencilerimiz, başvuru evraklarını 
okulumuz WEB sitesinden alarak açıklamalara göre gerekli işlemleri yapacaklardır. Bu evraklar 
doldurulup 27 Ağustos 2018 - 11 Eylül 2018 Salı tarihleri arasında mesai bitimine kadar 
okulumuza elden veya kargoyla teslim edilecektir. 27 Ağustos tarihinden önce evrak müracaatı 
yapılmayacaktır. Kargo ile gönderilen evraklar için Okul idaresiyle iletişime geçilecektir. 
5. Başvuru durumuna göre Pansiyona Yerleştirilmeye hak kazanan öğrencilerimiz 14 Eylül 2018 
Cuma günü WEB sitemizden ilan edilecektir 
6. Pansiyona yerleşmeye hak kazanan öğrencilerimiz 16 Eylül 2018 tarihinde Saat 12:00-17:00 
saatleri arasında Pansiyona giriş yapacaklardır. Bu saatler arasında diğer pansiyon evrakları Okul 
idaresi ile Veli arasında imza edilecektir. Saat 17:00&#39;dan itibaren velilerimiz okuldan 
ayrılacaklar, 
Saat 18:00&#39;da öğrencilerimize akşam yemeği verilecektir. Pansiyona yerleşme işlemi kesinlikle 
17 Eylül 2018 Pazartesi sabahına bırakılmayacaktır. 
7. Pansiyonda kalacak öğrencilere ait ihtiyaçlar şunlardır:. 
1 Adet nevresim takımı (kız öğrenciler için pembe; erkek öğrenciler için mavi ağırlıklı 
tonlar), 1 Adet yastık, 1 Adet ince yorgan, 1 Adet alez. (Yatak koruyucu), 2 adet terlik 
(Tuvalet ve banyo için), Kişisel eşyalar ( Havlu, bornoz, şampuan, sabun, pijama takımı, 
kıyafet vb.) 
8. Okulumuz Aile Birliği anlaşmalı servis şirketi YİĞİT-TUR&#39;dur. Servisten yararlanmak isteyen 
gündüzlü öğrencilerimiz Müracaatlarını bu servis şirketine yapabilirler. (Servis Şirketi Bürosu 
İstanbul Yolu İstikameti OYAK Renault&#39;u geçince sağda bulunmaktadır.) Servis Öğle yemeği için 
de Öğrencilerimizi getirip götürecektir. 
9. Ancak gündüzlü öğrencilerimiz belirli bir ücret karşılığında okulumuz yemekhanesinde de 
yemek yiyebileceklerdir. Yemekle ilgili kart başvuruları ve kontör yükleme işlemleri 17 Eylül 
2018 tarihinden itibaren okulumuza öğrenci tarafından yapılacaktır 
10. Okulumuz öğrenci kıyafetlerini Akhisar İlçemizde bulunan giyim mağazalarından temin 
edebilirsiniz. 
11. Öğrencilerimiz Beden Eğitimi dersinde kullanılmak üzere eşofman almayacaklardır. 
Okulumuza ait eşofman Okul Aile birliğimiz tarafından öğrencilerimize verilecektir. 
12. Öğrencilerimiz; 9A, 9B, 9C sınıflarına karma olarak sistem tarafından yerleştirilecektir. Sınıf 
oluşturma işlemleri ile ilgili velilerimizden kesinlikle talep alınmayacaktır. 
Okulumuzu kazanan tüm öğrencilerimizi ve ailelerini tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. 
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