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Resmi Gazete

Sayı : 28758

YÖNETMELİK
Milli Eğitim Bakanlığından
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ
MADDE 36 (5) Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 45 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır. Ancak
kaynaştırma ve özel eğitim gerektiren öğrencilerin toplam devamsızlık süresi 60 gün olarak uygulanır. Devamsızlık nedeniyle
başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler takip eden öğretim yılında okula devam ettirilir. Sınıf tekrarı hakkı
bulunmayanların okulla ilişikleri kesilerek Açık Öğretim Lisesi veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine gönderilir.
( 7 )Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli beyanı, özür gününü takip eden en geç 5 iş günü
içinde okul yönetimine verilir ve e-Okul sistemine işlenir. Zorunlu hallerde özür belgesinin teslim süresi okul yönetimince 20 iş
gününü aşmamak üzere uzatılabilir.

VELİ BEYANIDIR
.............................................................MÜDÜRLÜĞÜNE
SULTANGAZİ / İSTANBUL
Okulunuz………….. sınıfı …………Nolu öğrencisi
………...............................................……………………........………… ‘yı …../…./ 201...... ile …...../…...../ 201...... tarihleri
arasında............................................................................................................................……….. sebebi ile okula göndermedim.
07 / 09 / 2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ” Madde 36 (7) fıkrası gereğince yukarda belirttiğim tarihler arasında izinli
sayılması için gereğini arz ederim.
Saygılarımla ;
Öğrenci Velisi.........................................
İmza :.......................................................
............................................................................................................................................................................................................
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