ÖZEL KAYABAŞI ANADOLU LİSESİ
“Etkisi ömür boyu sürecek bir eğitim”

2019 - 2020 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
AKADEMİK PROGRAM

 2006 yılından bu yana, 2 yıl etüt merkezi, 7 yıl dershane ve son 4
yıldır da Temel Lise olarak eğitim veren Özel Kayabaşı Eğitim
Kurumlarının, markalaşan ciddiyet ve disiplin ilkeleri temel alınarak
Atatürk İlkeleri doğrultusunda oluşturulan eğitim felsefesi, yaşam
boyu öğrenme çerçevesinde başarı odaklıdır.
 Başarı odaklı olan Kayabaşı Eğitim Kurumları, Üniversite Giriş
Sınavlarında hem toplamda hem de yüksek başarıları
gerçekleştirmekle birlikte bilim, teknoloji, sanat ve sporda da
ülkemiz ve dünyada birçok başarıya imza atmayı her zaman ilk
hedeflerine koymuştur.
 Öğrencilerimize, MEB müfredatına ek olarak 9.sınıftan 12.sınıfa
kadar bir bütünlük içerisinde Üniversite Giriş Sınavlarına Hazırlık
programı, Değerler Eğitimi, Bir üst öğrenim kurumuna Tanıtım ve
Yönlendirme dersleri, Yoğun İngilizce Programı, Akademik İngilizce
Dersleri, STEM Eğitimi, Ulusal ve Uluslararası Proje Çalışmaları,
Tasarım ve Beceri Atölyesi dersleri gibi çok yönlü HİBRİD bir
program uygulamak hedeflenir.
 Öğrencilerimiz ayrıca, imkanlar dahilinde okulumuzda ki sanat ve
spor faaliyetlerinden yararlanacaklardır.
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EĞİTİM PROGRAMIMIZ
1. Öğrenciler okulumuza SINAVLA alınmaktadır.
2. Okulumuzda, yapıcı disiplinden taviz verilmez.
3. Sınıflarımız, en fazla 19 kişiliktir.
4. 2019 - 2020 yılının öğrencileriyle 16 Haziran 2020 tarihinde toplantı
yapılarak kendilerine, YAZ ÖDEVLERİ ve yaz çalışma programları
verilecektir.

5. 12.sınıflar için DÜZEY BELİRLEME SINAVI, 8 Ağustos 2020 Cumartesi
günü saat 10:00 da yapılacaktır.

6. 12.sınıflar için Gruplar, yoğun program başlamadan önce yapılacak olan,
Düzey Belirleme Sınavı sonucuna göre oluşturulacaktır.

7. Eğitim ve öğretim, okullar açılmadan 4 hafta önce, 10 Ağustos 2019

Pazartesi günü, tam zamanlı olarak YOĞUN PROGRAMLA başlayacaktır.
Yoğun programdan itibaren, 9, 10, 11 ve 12. sınıf TYT + AYT Konuları,
ortak programla bir arada yürütülecektir.

8. Eğitim ve öğretim, MEB’in okul açılış tarihi olan, 7 Eylül 2020 Pazartesi
günü, TAM ZAMANLI olarak başlayacaktır.
9. Yoğun program, 4 Eylül 2020 Cuma günü sona erecektir.
10.

9-10 ve 11.sınıflarda; okul açılışından 1 ay sonra, tarama sınavları
başlar ve bu sınav sonuçlarıyla birlikte gruplar 2 haftada bir yeniden
düzenlenir.

11.

12.sınıflarda; her hafta cumartesi günleri tarama-deneme
sınavları uygulanır ve bu sınav sonuçlarıyla birlikte gruplar 2 haftada bir
yeniden düzenlenir.

12.

9-10 ve 11.sınıflarda; okulumuz haftada 5 tam gün eğitim
vermekte olup 15 günde bir tarama ya da deneme sınavları Cumartesi
günleri yapılmaktadır.

13.

12.sınıflara Yarıyıl tatilinin ikinci haftasında, bir hafta süren
YOĞUN PROGRAM yapılacak ve bu programda konular işlenmeye
devam edecektir

14.

Ödev sistemimiz haftalık ödevler verilerek yürütülmektedir. Her
öğrenci ödevini dersine giren öğretmenlere göstermek
zorundadır. Ödev yapmayan öğrenciler tarama-deneme
2

sınavlarında başarılı olsalar dahi sınıf düşerler. Ayrıca öğrencinin
seviyesine göre bireysel ödevler de verilmektedir.
16. Yaparak yaşayarak öğrenme anlayışına dayalı olarak derslerimiz,
sınıflarda veya dersin gerektirdiği öğrenme alanlarında yapılmaktadır:
Bu alanlar; sınıfların yanı sıra, fen laboratuvarı, bilişim laboratuvarı,
tasarım ve beceri atölyeleri ile konferans salonu ile görsel sanatlar ve
müzik atölyeleridir. Spor etkinliklerimiz ise kapalı
beden eğitimi salonu ve açık voleybol sahamızda yürütülecektir.
17. MEB programlarına ek olarak; öğrencinin alanına göre, üniversite giriş
Sınavlarına hazırlık çalışmaları yapılır. Okul programımızın önemli bir
parçası olan Üniversiteye Hazırlık Programı, öğrencilerimizin herhangi
bir kurs ya da özel derse ihtiyaç duymadan, hedefledikleri üniversite
ve bölümlerine yerleşebilmeleri için tasarlanmıştır. Üniversiteye
Hazırlık Programında öğrenciler; sınav içeriği, test tekniği, sınav
taktikleri, zaman yönetimi, meslek tanıtımı, üniversite tanıtımları,
tercihler vb. konularda, rehberlik birimi ve ölçme değerlendirme
uzmanı tarafından, 9. sınıftan 12. sınıfa kadar bir bütünlük içinde
uygulanan programla yetiştirilir.
Okulumuzda, MEB tarafından belirlenen haftalık ders saatlerine ek olarak;
a) Öğrencilerimize, üniversite hazırlık için artı eğitim verilmektedir.
b) Öğrencilerimizin her dersten yapamadığı soruları sorabilecekleri GRUP

PROBLEM ÇÖZME, ETÜTLER, profesyonel öğretmen kadromuz
tarafından yapılmaktadır.
c) Etüt saatlerinde saatlerinde öğrenciler, yapamadıkları soruları

öğretmenlerine bire bir sorabilirler.

d) Sorusu biten öğrencilerimiz kütüphanemizde ders çalışabilme imkanı

bulabilmektedir.
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SINAVLAR
1. LİSEMİZE GİRİŞ SINAVLARI

9, 10, 11 ve 12. sınıflarımıza, öğrenci kabulü için yapılan sınavlardır.
a) Sınava katılan okulumuz dışındaki öğrencilerden , belirlediğimiz sınav

puan barajını aşanlar, lisemize kayıt yaptırabilirler.
b) Lisemize Giriş Sınavımıza, okulumuza devam eden öğrencilerimiz de

katılmak zorundadır.
Okulumuza devam eden öğrencilerimizin kayıtlarının yenilenebilmesi
koşulu: Sene başından itibaren uyguladığımız tüm tarama sınavları ile
Okulumuza Giriş Sınavı puan ortalamalarının belirlediğimiz kriterin
altında olmaması gerekmektedir.
e) Sınav müracatlarımız, 21 Ocak 2019 tarihinde başlayacaktır.
2. YAZILI SINAVLARI

Bu sınavlar, her ders için MEB’in belirlediği sayıda yapılır, değerlendirilir,
veli ve öğrencilere duyurulur. Öğrencilerin aldığı notlar, e - okul sistemine
kaydedilir.

3. TARAMA VE DENEME SINAVLARI

Öğrencilerimize uygulayacağımız yazılı sınavlara ek olarak her dersten
işledikleri konuları içeren üniversite sınavlarına hazırlık amaçlı 2 haftada
bir olmak üzere Test Sınavları uygulanır.
4. YABANCI DiL SINAVLARI
Öğrencilerimize , İngilizce yeterliliklerini artırmaları ve girecekleri ulusal ve
uluslararası dil sınavlarında yüksek başarı elde edebilmeleri için 2 haftada
bir olmak üzere Quiz uygulanır.

4

YABANCI DİL
1. İleri düzeyde İngilizce eğitimi verdiğimiz okulumuzda, İngilizce
derslerinde, Oxford, Cambridge ve American-British Academy Programları
uygulanır.
2. İngilizce dersleri 9 ve 10. Ve 11.sınıflarda haftada 6 şar saattir.
 Yetenekleri ve yeterlilikleri doğrultusunda seçilen öğrencilerle Proje
ve Olimpiyat Hazırlık çalışmaları yapılır. Bu öğrenciler, Tübitak
tarafından düzenlenen proje yarışmalarına ve olimpiyat sınavlarına
katıldıkları gibi, çeşitli üniversitelerin proje yarışmalarına da katılırlar.
 Okulumuzda her yıl Nisan ayında ki ara tatilde Bahar Şenliği yapılır.
Bu şenlikte çeşitli aktiviteler düzenlenirken Proje Şenliği de programa
alınır. Sergilenen projelerde, yeni fikirler ve buluşlar da yarışma
olanağı bulurlar.
 Öğretmenlerimiz, laboratuvar kullanım planında gösterilen saatlerde,
sınıfıyla birlikte laboratuvar çalışması yaparlar.
ÖĞRENCİ TAKİBİ
1. Öğrencilerimizin takibi, öğrenci koçları, sınıf danışman öğretmenleri,

rehberlik ve psikolojik danışmanlar, ders öğretmenleri ve yönetim
tarafından yapılır.
2. Öğrencilerimizin sınav sonuçları, ek dersleri, etütleri, ödevleri okulumuzun

internet sitesi ve K12net Okul Yönetim Sistemi’nde yayınlanır, velilerimiz
tarafından da takip edilebilir.
3. GRUP DEĞİŞİKLİKLERİNDE, öncelikli olarak grup inen öğrenciler olmak

üzere, grup çıkmak isteyip de grup çıkamayan öğrencilere moral ve
motivasyon desteği ile birlikte mevcut düzeylerini yükseltmeleri için ek
rehberlik desteği verilmektedir.
4. Amaçlanan hedefe ulaşabilmek için hiçbir özveriden kaçınılmaz ve

öğrencilerimize, okulumuzun kuralları ve disiplini konusunda
özellikle verilen ÖDEVLER ve DEVAMSIZLIKTA esnek davranılmaz.
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ÖDEV
1. Ders öğretmenleri tarafından öğrencilerimize; Derste işlenen konunun

kavratılmasına yönelik her Perşembe Haftalık Ödevler verilir ve bu ödevler
ders öğretmenleri tarafından kontrol edilerek, takibi yapılır.
2. Ödevi yapmayan ya da eksik olan öğrenciler tarama ve deneme sınavları

sonucu ne olursa olsun sınıf düşerler.
3. Yarıyıl tatilinde, her sınıf için Yarıyıl Ödevleri verilir.
4. Yaz tatili için öğrencilerimize, okuma listeleri ve ödevlerden oluşan Yaz

Ödevleri ve Rehberlik biriminin hazırladığı Yaz Tatili Çalışma Programı
verilir.
DİSİPLİN
Okulumuzdaki her uygulama, öğrencilerimizin başarısı için düşünülmüştür.
Öğrenciler;
1. Cep telefonlarını, ilk ders öğretmenine teslim ederler. Bunlar

öğretmenler odasında bulunan dolaba yerleştirilir. Son ders çıkışında da
teslim alırlar. Telefonunu teslim etmeyen öğrencinin telefonu 1 hafta
süreyle, tekrarında ise yaz sene sonuna kadar alıkoyulur.
2. Dersin düzenini bozacak davranışlarda bulunamazlar.
3. Okul eşyalarına zarar veremezler.
4. Kampüs içinde veya dışında sigara içemezler.
5. Derslere geç gelme, isteğe bağlı dersten çıkma veya derse girmeme gibi

keyfi hareketlerde bulunamazlar.
5. Uyarılara rağmen, yoğun programlar dahil, mazeretsiz olarak toplam 5

günden fazla devamsızlık yapanlara ödül belgesi ( takdir, teşekkür,
onur belgesi ) verilmez; 10 gün devamsızlık yapan veya yukarıdaki kurallara
uymayan öğrencinin kaydı silinir ( Devamsızlık mazereti,
ancak çok ciddi bir rahatsızlık veya aileyi ilgilendiren
olağanüstü koşullarda kabul edilir.).
6. Tüm öğrencilerimiz, okulumuzun formasını giymek ve öğrenciye yakışır

görüntüde olmak zorundadır. Sadece, cumartesi günleri serbest kıyafet
uygulaması vardır.
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ÖĞRETMEN KADROSU
1. Öğretmenlerimiz, alanlarında kendilerini kanıtlamış, eğitim sektörünün en

donanımlı ve güçlü öğretmenleridir.
2. Okulumuzda, STAJYER ÖĞRETMEN ÇALIŞTIRILMAMAKTADIR.

Öğrencilerimizle ilgili tüm çalışmalar, profesyonel öğretmen kadromuz
tarafından yürütülmektedir.
3. Mesleki Gelişim Birimimiz tarafından, öğretmenlerimizin alanlarındaki

gelişimleri sürekli takip edilerek, hizmet içi eğitimler verilir.
Öğretmenlerimiz, eğitimdeki güncel yaklaşımları takip eder, bilgi ve iletişim
teknolojilerini etkin kullanırlar.
SOSYAL ETKİNLİKLER VE ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
1. Öğrencilerimizin çok yönlü gelişimlerini sağlayacak çeşitli seçmeli derslere

ve KULÜP ÇALIŞMALARINA yer verilir. Bu çalışmalar, yabancı dil, spor,
sanat, bilim, kültürel ve sosyal içerikli kulüplerde yapılır.
2. Öğrenciler, dönem başında seçtikleri kulübün çalışmalarına, her hafta 2 saat

süreyle düzenli olarak katılırlar.
3. Gönüllü velilerimiz de sosyal etkinlik projelerine katılabilir, öğrencilerimize
danışmanlık ve rehberlik yapabilirler.
5. Okulumuzda sergiler, konferanslar, paneller, bilim - sanat şenlikleri, eğitim
fuarları, söyleşiler ve geziler düzenlenir.
VELİ TOPLANTILARI
1. Yılda 2 defa, velilerimiz ile genel değerlendirme toplantıları yapılır.
2. Velilerimiz, veli toplantılarının dışında da ihtiyaç duyduklarında, randevu

alarak yöneticilerimizle ve çocuğunun öğretmenleriyle görüşebilirler.
3. Gerektiği durumlarda, akademik danışmanlarımız, eğitim uzmanlarımız ve

sınıf öğretmenleriyle birlikte, bireysel veli görüşmeleri düzenlenir.
Öğrencimizin gelişimi ve eğitimi ile ilgili görüşler, bu görüşmede paylaşılır.
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YEMEK
1. Öğrencilerimiz yemeklerini yemek salonunda öğretmenleriyle birlikte
yerler.
2. Öğlen yemeği her öğrencimiz için zorunludur. Yemekler,

öğrencilerimizin günlük besin ve enerji ihtiyacı göz önüne alınarak
hazırlanır.
SAĞLIK VE GÜVENLİK
1. Okulumuzda ; içinde gerekli olan ilaç ve malzemelerin bulunduğu bir sağlık

odası bulunur.
2. Öğrencilerimizin sağlıkları ile ilgili her türlü veri, okul sistemine kaydedilir,

okul yöneticileri tarafından takip edilir.
3. Okulumuzda, çoğu birim , görüntülü kamera sistemiyle izlenmektedir.
4. Okulumuzda, okulun açık olduğu saatlerde güvenlik ekibi bulunmaktadır.

ULAŞIM
Talep olması durumunda servis sistemi oluşturulur.
Servis istemeyen öğrencilerimiz okulumuza, kendi olanakları ile gelip
gideceklerdir.
ÖNEMLİ NOT
1. Her yıl “Üniversiteye Giriş Sınavı”nda, Türkiye genelinde, ilk 10, 100, 1000

5000 ve 10000 ve daha yüzlerce dereceye öğrencilerimizin büyük
çoğunluğunu yerleştirmekten gurur duymaktayız.
2. Öğrenciler okulumuza SINAVLA alınmaktadır.
3. Sınava katılabilmek için, 21 OCAK 2019 tarihinden itibaren, okulumuza

gelerek veya web

https://kayabasibursluluk.k12net.com/Login.aspx

adresinden başvuru yapabilirsiniz.
4. Bursluluk ve okula kabul sınavı 8-9 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacaktır.
5. BURSLAR: Lise Giriş Sınavımızda her sınıf için belirlenen puanlara göre,
çeşitli oranlarda BAŞARI BURSU verilecektir.
6. Okula kabul sınavı sonrasında belli bir barajı geçebilen öğrenciler okula
kabul edileceklerdir.
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