
FORMKAMPÜS KOLEJİ 2020-2021 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI 8.SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN SINIF 
BELİRLEME KRİTERLERİ 

 
   

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında okulumuzda öğrenim gören 7. Sınıf öğrencilerimizin yıl içinde 

yapılan deneme sınavları kriter alınarak 8. Sınıfta seviye sınıfları yapılacağı ile ilgili siz değerli 

velilerimize yıl içerisinde bilgilendirme yapılmıştı. 

Buna göre öğrencilerimizin yıl içerisinde girdiği 6 Okulistik Deneme sınavından en düşük 
puan aldığı iki sınav silinip ve 6 Kültür Deneme Sınavından en düşük puan aldığı iki sınav 
silinip kalan sınavların puan ortalamasına göre sınıf yerleştirmesi yapılacaktı. Ancak 
Pandemi süresinde öğrencilerimizle yüz yüze eğitim yapma şansımız olmamıştır. Yüz yüze 
vermediğimiz eğitimden öğrencilerimizi sorumlu tutmamak ve onları mağdur etmemek adına 
2020-2021 Eğitim Öğretim döneminde sınıfları belirlemek için tekrar bir sınav 
yapılmayacaktır. Yıl içerisinde yapılan mevcut 4 adet Okulistik Deneme sınavından her bir 
öğrencimizin yaptığı en düşük deneme sınav sonucu silinecek ve 4 adet Kültür Yayınları 
Deneme sınavından her bir öğrencimizin yaptığı en düşük deneme sınav sonucu silinecek 
kalan 6 sınavın puan ortalaması alınarak sınıf yerleştirmeleri yapılacaktır. Öğrencimiz mevcut 
sınavlardan 7 tanesine girmiş ise bunlar arasında en düşük yaptığı sınav sonucu silinerek 
puan ortalaması hesaplanılacaktır. Eğer öğrencimiz 6 sınava girmiş ise bu 6 sınavın puan 
ortalaması alınacaktır,5 sınava girmiş ise bu 5 sınavın puan ortalaması alınacaktır, 4 sınava 
girmiş ise bu 4 sınavın puan ortalaması alınacaktır, 3 sınava girmiş ise bu 3 sınavın puan 
ortalaması alınacaktır, 2 sınava girmiş ise bu 2 sınavın puan ortalaması alınacaktır , 
öğrencimiz tek sınava girmiş ise bu sınav puanına göre öğrencilerimiz sınıflarına 
yerleştirilecektir. 2020-2021 eğitim öğretim senesinde okulumuza yeni kayıt yaptıran 
öğrencilerin sınıfları EYLÜL ayında yapılacak olan tek bir deneme sınavıyla belirlenecektir. 
2019-2020 eğitim öğretim yılı içerisinde öğrencimiz olup hiçbir denemeye girmemiş 
öğrenciler de yeni kayıt yaptıran öğrencilerle birlikte EYLÜL ayında yapılacak sınıf belirleme 
sınavına katılacak ve öğrenci sınıfına bu sınava göre yerleştirilecektir. Ayrıca yazın yapılacak 
yüz yüze telafi eğitimlerinde öğrencimiz 2019-2020 eğitim öğretim dönemindeki mevcut 
şubesinde derslere girecektir. SINIF BELİRLEMELERİ 2020-2021 Eğitim öğretim dönemiyle 
geçerli olacaktır. 

 

YAZ KURSUNDA DERSLER 17 AĞUSTOS 
2020 PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLAYIP DÖRT 
HAFTA SÜRECEK TELAFİ DERSLERİNDEN 
SONRA 14 EYLÜL 2020 PAZARTESİ GÜNÜ 
BAŞLAYIP 18 EYLÜL 2020 CUMA GÜNÜ 
BİTECEKTİR. BÖYLECE TELAFİ EĞİTİMİNE 
ARA VERMEDEN 8. SINIF 
ÖĞRENCİLERİMİZLE 2020-2021 EĞİTİM 
ÖĞRETİM YILINA GEÇİŞ YAPACAĞIZ. YAZ 
KURSUNDA ÖĞRENCİMİZ YENİ EĞİTİM 

DÖNEMİ İÇİN BELİRLENMİŞ SINIFINDA DERSE BAŞLAYACAKTIR. ULAŞIM SERVİSLE 
SAĞLANACAKTIR. GÜNDE 8 SAAT DERS OLUP YOĞUNLAŞTIRILMIŞ BİR PROGRAM 
OLDUĞU İÇİN MÜFREDATA GÖRE KONULAR ÖNDEN İŞLENECEKTİR. DÖNEM 
BAŞINDA KONULAR TEKRAR ANLATILMAYACAKTIR. 
 

 

YAZ KURSU HAFTALIK DERS PROGRAMI 

 DERS SAAT 
MATEMATİK 8 
FEN BİLGİSİ 8 
İNGİLİZCE 6 
T.C. İNKILAP TARİHİ 6 
TÜRKÇE 8 
DİN KÜLTÜRÜ 4 
  
TOPLAM 40 


