KONTENJAN BİLGİSİ
a. Anadolu Lisesi Kontenjanı 63 öğrencidir.
b. Fen Lisesi kontenjanı 42 öğrencidir.
c. ALKEV Özel Anadolu ve Fen Lisesi Yönetimi kontenjanlarla ilgili değişiklik yapma hakkını saklı
tutar.
BAŞARI BURSLARI
a. Başarı bursları ALKEV Ortaokulundan geçen öğrenciler için ayrı, dışardan gelen öğrenciler için ayrı
kontenjanlarda tanımlanır.
b. ALKEV Ortaokulu öğrencilerinin haricinde Anadolu ve Fen Lisesi için puan aralıklarına kontenjan dahilinde burslar
tanımlanmaktadır.
c. Verilen burs yüzdeleri %100,%80,%60,%40 ve %20’dir.
d. Burslar puan esasına göre en yüksekten itibaren kontenjan dahilinde belirlenecektir. Ancak, öğrencinin puanı
burs için belirlenen puan aralığının altında ise bir üst burs dilimindeki burs yüzdesini elde edemeyecektir.
PUAN ARALIĞI
465-500
450-464.99
440-449.99
430-439.99
410-429.99

BURS ORANI
%100
%80
%60
%40
%20

KONTENJAN
2
2
4
4
6

e. Burslu kayıtlar ve 1. kesin kayıt aşağıdaki şekilde gerçekleşecektir.
Kayıtlar, 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecektir. Puan aralıklarına göre burs almaya hak kazanan adayların (bknz.
web sayfası Taban Puan ve Başarı Bursları ikonu ) 09.00-11.00 saatleri arasında şahsen ya da vekaleten gerekli evraklarla
birlikte okulda olmaları gerekmektedir. Saat 11.00’e kadar okulda bulunan adaylar arasında puan üstünlüğüne göre hak
edilen burslar adaylara tanımlanacaktır.
Kurum, burs kontenjanını artırma hakkını ve 1. kesin kayıt günü sonunda açığa çıkan bursların puan üstünlüğü
doğrultusunda kullanım hakkını saklı tutar.
f. Burslar hazırlık sınıfı için 5, 9.sınıflar için 4 yıllık olacaktır.
g. Lise Giriş Başarı Bursundan yararlananlar, kardeş indirimi ve ALKEV Ortaokulundan geçişlerde bir yıla mahsus verilen
“geçiş indirimi” dışında ALKEV Burs Yönetmeliğinde yer alan ve durumlarına uyan hiçbir burs veya indirimden
yararlanamazlar.
h. Bursların devamlılığı ALKEV Özel Okulları Burs Yönetmeliği şartları doğrultusunda öğrencinin yıl sonu başarı puanının
80’in altına düşmemesi ve herhangi bir disiplin cezası almaması koşuluyla, öğrencinin lise eğitim hayatı boyunca
sağlanacaktır.
ı. Başarı bursları sadece eğitim ücreti için verilecektir.
i. Başarı bursu almayan öğrenciler için eğitim ücretinin;
•
•
•
•
•

Alman Lisesi mezun çocuklarına %10,
AHK üyesi kuruluş çalışanlarının çocuklarına %10,
Kardeş kayıtlarında ikinci çocuk için %10, üçüncü çocuk için %20,
ALKEV Ortaokulundan liseye devam eden öğrenciler için bir yıla mahsus olmak üzere %10,
Anne veya babanın öğretmen/öğretim elemanı olması halinde %10 indirim uygulanmaktadır.

ALKEV ÖZEL ANADOLU VE FEN LİSESİ
KAYIT KABUL KOMİSYONU
ALKEV ÖZEL ANADOLU LİSESİ& FEN LİSESİ
ALKEV GYMNASIUM& NW GYMNASIUM

