BURS
Burslu Okumaya Aday Olabilme

1. Akademik Başarı
Açı

Ortaokulu’ndan

mezun

olan

öğrenciler

6-7-8.

sınıflardaki

Açı başarı no tu

ortalamalarına göre, maddi durumlarından bağımsız olarak aşağıdaki oranlarda burs hakkı elde
ederler:
a. % 85 – 89,99 arasında olan öğrenciler %25.
b. % 90 – 94,99 arasında olan öğrenciler %50.
c. % 95’in üzerinde olan öğrenciler % 75.

2. Açı Lisesi’nde okuyan her öğrenci yıl sonu not ortalamasına göre, davranışları ve tutumları da
olumlu ise, yukarıda belirtilen oranlarda burs hakkı elde ederler.

3. Milli Takım
Herhangi bir dalda milli takıma seçilen öğrenciler, not ortalamaları % 70 ve üzerinde ise, ayrıca
davranış ve tutumları olumlu ise Açı Lisesi’nde % 25 burs hakkı elde ederler. Milli sporculuğun
belgelendirilmesi gerekir.

4. Açı Öğretim Kadrosu
Açı Okulları’nda bir yıldan beş yıla kadar görev yapan öğretmenlerin çocuklarına % 50; beş yıldan
fazla görev yapmış öğretmenlerin çocuklarına % 75; on yıldan fazla görev yapmış öğretmenlerin
çocuklarına % 100 burs verilir. Öğretmen çocuklarının bursları tüm burs prosedürlerine uydukları
takdirde devam eder.

5. Maddi Gereksinim
Açı Lisesi, öğrenim görmek isteyen ve maddi durumu özel okullarda okumaya elverişli olmayan
öğrencilere başarı bursu olanağı sunar.


Açı Lisesi öğrencileri maddi gereksinim nedeniyle burs başvurusunda bulunabilirler.



Maddi gereksinim nedeniyle başvuran adaylar Burs Başvuru Formu’nu doldururlar. Burs
Başvuru Formuna (hs-o-burs_basvuru) Açı Lisesi web sitesinden (www.acischools.k12.tr)
ulaşabilirler.



Bu burs da bir yıllıktır. Gereksinim sürdükçe başvurunun yenilenmesi gerekir.
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6. Aday Öğrenciler


9. sınıfa aday öğrencilerden; Türkçe, matematik, fen ve İngilizce derslerinin TEOG sınav
sonuçlarının her biri en az 90 olmak koşuluyla ortalaması 95 ve üzerinde olanlara %50 burs
verilir.



Ara sınıflara aday öğrencilerden; Açı Lisesi giriş değerlendirmesi sonucu %85 ve üzerinde
olanlara %25; 90 ve üzeri olanlara %50 burs verilir.

Bursun Devam Etmesi

1. Burs olanağından yararlanan öğrenciler; her yarıyılda ve yıl sonunda burs komisyonu tarafından
akademik başarı, davranış, sosyal tutum, okul yaşantısına katılım, sorumluluk alma ölçütlerine
göre değerlendirilirler. Burs komisyonunun olumlu rapor verdiği durumlarda, öğrenciler burs
hakkını korurlar.
2. Yıl sonu öğretmenler kurulu toplantısında kaldırılmamış uzaklaştırma cezası olan öğrenci burs
hakkını kaybeder.
3. Her öğretim yılı sonunda yapılan değerlendirmeyle, belirlenen ölçütlere uymayan öğrencinin burs
hakkı iptal edilebileceği gibi, burs oranı da değiştirilebilir.
4. Sınıf tekrarı yapması gereken öğrenci burs hakkını kaybeder.
5. İhtiyaç bursunda doğru beyan esastır.

Okul İdaresinin Sorumlulukları

1. Ailelerinin tüm sürecin herhangi bir aşamasında dürüstlük ve açıklık ilkesini zedelediği görülürse,
bursu iptal etme sorumluluğunu taşır, bu yetki ve hakka sahiptir.
2. Disiplin cezası alan öğrenci ile ilgili gerekli işlemi yapar.
3. Öğrencinin tüm resmî işlemlerinin (başvuru formları, sözleşmeler, evraklar, yazışmalar, toplantı
notları, çalışma programları) belirlenen kurallara göre yapılmasını, evrakların kaydedilmesini,
toplanmasını ve saklanmasını sağlar.
4. Başarı bursu almış olan öğrencilerle belirli dönemlerde görüşür, akademik durumlarını takip eder.
5. Her yıl öğrencilerin yıl sonu puanına göre burs durumlarını değerlendirir. Veli ve öğrenciyi
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bilgilendirir.
6. Okul idaresinin bildirdiği disiplin cezası almış öğrencilerin burs hakkını kaybettiklerini veliye yazılı
olarak bildirir.

Ailenin Katılım Payı ve Sorumlulukları

1. Açı Lisesi’nde, başarı bursu % 25, 50, 75 oranlarında, ihtiyaç bursu farklı oranlarda verilmektedir.
Ücretsiz öğrenci bursu % 100 oranında verilmektedir. Öğrencinin velisi, üzerine düşen katılım
payını diğer velilerin taksit ödeme zamanlarında öder.
2. Katılım payı ödenmeyen öğrencilere burs yineleme hakkı verilmez.
3.

Burslar yıllık olarak verilmektedir. Her yıl yeniden başvuru yapılır.

4. Öğrencinin burslu olduğu her öğretim yılı için, okul idaresinin talebi durumunda gerekli evrakı ve
Açı Lisesi Burs Sözleşmesi’ni imzalayarak okula zamanında teslim eder.
5. Aileler dürüstlük ve açıklık ilkesine saygı gösterir. Maddi durumunda değişiklik olduğunda okul
idaresine bilgi verir.
6. Okul servisi, eğitim-öğretim malzemeleri, okul gezileri, ulusal ve uluslararası sınav ücretleri, okul içi
ve okul dışı ücretli etkinlikler burs kapsamının dışındadır.
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