GALATASARAY İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DUYURU

Galatasaray İlkokulu birinci sınıfına her yıl olduğu gibi 2016-2017 öğretim yılı için de 50 (elli) öğrenci
alınacaktır. Başvuruların bu sayıyı aşması halinde aşağıda belirtilen şekilde kura çekilecektir.
I- Başvuru:
Başvurular 02 Mayıs 2016 – 13 Mayıs 2016 tarihleri arasında, 09.00-17.00 saatlerinde, Galatasaray Lisesi
Beyoğlu binasında kabul edilecektir. ( 8 Mayıs 2016 Pazar günü başvuru alınmayacaktır.) Aday sayısının 50
kişilik kontenjanın üzerinde olması ön kayıt yaptırmayı gerektirecektir.
II- Başvuru İçin Gerekli Koşullar:
Aday öğrenci,
1- T.C. uyruklu olmalıdır.
2- a) Doğum tarihi 01 Ekim 2010 - 31 Mart 2011 tarihleri arasında olmalıdır.
b) Doğum tarihi, 01 Nisan 2011 – 30 Eylül 2011 tarihleri arasında olup ( 60-66 ay ) gelişim
yönünden ilkokula hazır olduğu anlaşılan çocuklar da velisinin yazılı isteğiyle kuraya
başvurabilirler. ( İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 11 – Bu öğrencilerin kesin kayıtları
Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuatına göre yapılacaktır.)
c)

Doğum tarihi, 01 Ekim 2009 - 30 Eylül 2010 tarihleri arasında olan öğrencilerden 2015-2016
öğretim yılında herhangi bir ilkokulun 1. sınıfına kayıt yaptırmamış olanlar kuraya
katılabilecektir.

d) 2015-2016 öğretim yılında herhangi bir ilkokulun 1. Sınıfına kayıtlı öğrenciler kurada kazansalar
bile kesin kayıtları yapılmayacaktır.
3- Aday öğrencinin nüfus cüzdanının aslı ve bir adet fotokopisiyle başvurulmalıdır. Pasaport, nüfus kütüğü
örneği, doğum kâğıdı gibi diğer resmi belgeler başvuruya esas teşkil edemez.
Dikkat:
- Kuraya kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra kura numarasını içeren belge ilgililer tarafından başvuru
sahiplerine teslim edilecektir.
- Aynı aday öğrenci için birden fazla kayıt tespit edildiğinde başvuru iptal edilir.
III- Kura Çekilişi:
Kura, Galatasaray Lisesi Beyoğlu binasında Noter, Milli Eğitim, Galatasaray Lisesi - Galatasaray İlkokulu
Yetkilileri ve Veliler önünde piyango yöntemiyle çekilir. Çekiliş sonucunda 50 aday öğrenci yedek liste
olmadan belirlenir. Kura tarihi 15 Mayıs 2016 Pazar günü saat 10.00’dur. Aday öğrencilerin listesi aynı gün
www.gsl.gsu.edu.tr adresindeki web sitesinde yayınlanır.
IV- Ön Kayıtlar:
Kurayla belirlenen aday öğrencilerin Galatasaray İlkokulu’na ön kayıtları 16,17,18 Mayıs 2016 tarihlerinde
yapılacaktır. Okula ön kayıt için istenen belgeler aday öğrencilerin velilerine 15 Mayıs 2016 Pazar günü
Galatasaray Lisesi Beyoğlu binasında yapılacak toplantıda bildirilecektir.
- Ön kayıt süresi bitiminde belirlenen 50 kişilik kontenjanın dolmaması halinde, başvuru listesindeki adaylar
arasında 23 Mayıs 2016 Pazartesi günü saat 10.00’da yeniden aynı yöntemle kura çekilişi yapılır.
- İkinci kuranın ardından tespit edilen aday öğrencilerin ön kayıtları 24 Mayıs 2016 Salı günü yapılacaktır.
- Kesin kayıtlar Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına göre yapılacaktır.
Kura kaydına gelirken nüfus cüzdanının fotokopisinin çektirilmiş olarak gelinmesi
önemle rica olunur.

