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Yonetmelilin "Yazrh ve uygulamah srnavlar" baghkh 45 inci maddesinin birinci
f*rasmda, derslerin ozelliline gore bir ddnemde yaprlacak yazr\ ve uygulamah srnavlarla ilgili
aga[rdaki esaslara uyulacafr beiirtilmigtir. (a) bendinde; "Ha/ialtk ders saati sayrstna baktlmakstzm
her dersten en az iki yazilt smav yapiltr. Smav say$t ve tarihleri her ddnem basmda zilmre baskanlart
kurulunca belirlenir ve ohtl miidiiriiniln onaytndan sonra e-Okul sistemi ilzerinden ilan edilir.
Smavlarla ilgiti gerekli tedbirler okul mildilrliigtince almtr. Olrenciler her dersten en az iki yaztlt
stnava kanlmak zorundadtrlar." (D bendinde ise; "Uygulamah nitelikteki derslerin smavlart, her
ddnemde iki defadan az olmamak ilzere ve dersin dzelli{ine gdre yazilt ve uygulamah olarak veya
bunlardan yalruzca biriyle yapilabilir. Smavlann Sekli, saym ve uygulamah smavlann silresiyle
hangt derslerde uygulamah stnav yapilaca$t zilmre d$retmenler kurulunda belirlenir, oful
miidiirilniln onctytna ba{h olarak uygularur." denilmektedir.
Aynca "Ddnem Puanl" baghkh 51 inci maddesinin ikinci fikrasrnda; "Ydnetmelifiin 36 nct
maddesine gdre dzilrleri nedeniyle 60 gilnliik devamstzltk kapsamtnda de{erlendirilen dlrencilerin
ddnem puanlan zorunlu hdUerde bir yazfu nnav eksi$iyle verilebilir. " hi.ikmii yer armaktadrr.
Buna g<ire 36 ncr maddenin 5 inci fikrasr kapsamr drgrnda olan tiim ortad$etim
dfrencilerinin haftahk ders saati sayrsrna bakrlmaksrzrn her dersten en az iki yazirluygiamah srnav
puam almrg olmasr gerekrnektedir.

Tiim okuVkurum ydneticilerinin bu durumu dikkate alarak olrencilerin ma[duriyetine
sebebiyet vermemek igin yazrhluygulamah smav puanlanrun derslerin dzellifine g6re ayn ayn
de[erlendirilmesi, uygulama puanlannrn performans hanesine yazrlmamasr gerekmektedir.20T5-2016
e[itim ve dlretim yrlmm I. ddnemine ait puanlann da e-Okul sisteminde yer alan do!ru not girig
hanesine yazrldr[rmn konfrol edilmesi ve raporlanan 6lrenci bilgilerinin gdzden gegirilmesi
hususlarrnda
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