
    Okulunuz Meslek Lisesi'nin alanın'da sınıfında  okuyan ve velisi bulunduğum

okul No: TC. No: (Adı - Soyadı)  ın

okulunuz  bünyesinde açılmış olan  MEMP (Mesem) proğramının

alanında  bir iş yeriyle sözleşme imzalayarak 2022-2023 eğit. Öğr. yılında kayıt yapılmak üzere,  kaydının ön kayıt olarak belirtilen

 alan üzerine yapılmasına izin veriyorum. Ön kaydının yapılması hususunda;

Gereğini Arz ederim.

…… /…. /2022

Velinin

Adı-Soyadı

Adres    : imzası

Veli'nin Öğrencinin

TC.Nosu : Veli'nin Tlf. Nosu :  0 (         ) imzası

Öğrenci Tlf. Nosu :  0 (         )

EKLER: 1 Adet Son 6 ayda çekilmiş FOTOĞRAF (Öğrencinin)

1 Adet Nüfusun fotokopisi (Öğrencinin)

2 Adet okuldan verilen ÖĞRENCİ DURUM BELGESİ ve TRANSKLİP (Notları gösteren belge)

2 şer Adet İşletme ile yapılan SÖZLEŞME ve EKLERİ ( Sgk belgeleri vb.)

1 Adet İşletme DOSYASI

2 Adet İşyerinde öğrenciden sorumlu olan kişinin USTALIK BELGESİ ve USTA ÖĞRETİCİK BELGESİ fotokopileri

Açıklama ( Ön kayıt sonrası kesin kayıt işlemi tüm istenen belgeler tamamlandıktan sonra yapılacaktır.)

Açıklama ( E-Okul üzerinden öğrenci durum belgesi ve transklip kesildiği an öğrenci ön kayda düşmektedir.)

Açıklama ( İşlemler  kesin kayda alınmadığı sürece belli bir süre sonra ön kayıt işlemi kendiliğinden iptal olmaktadır.)

NOT: Diğer okullarda bulunan veya yeni açılmış olan  Mesem proğramına  gitmesini  istiyorsanız,

BİLİNMESİ GEREKEN HUSUSLAR   :

1- Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinden Mesem 'e geçilmesi halinde; Mesem 'den Anadolu Meslek proğramlarına 9. sınıfın 1. dönemi

     sonuna kadar geri dönüş yapılabilir.

2- Mesem'e  örgün eğitimden geçen öğrenciler  tekrar eski örgün eğitim okuluna geri dönmek istemeleri halinde mesem'de ileriye yönelik

     sınıfını geçmiş dahi olsa geri dönüşte mesem'e geçtiği zamanki e-okulundaki sınıfından başlaması gerekmektedir.

3- Mesem 'de  Aralık ayının son iş gününe kadar kayıt yapılması halinde 1. dönem, Ocak ayının ilk iş gününden itibaren yapılması halinde 2. 

    dönem olarak kayıt yapılmış olmaktadır.

4- Mesem  proğramında  teorik dersler bir gün (lise fark dersleri olması halinde 2 gün) verilir. Diğer günlerde öğrenci işletmeye gitmek

     zorundadır.

5- Mesem proğramında Doğrudan veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenler ile devamsızlık nedeniyle Başarısız sayılanlar sınıf tekrarı ederler.

6- Mesem 'e  nakil işlemleri  11 ve 12 sınıftan gelen öğrencilerin nakilleri 10. sınıfa yapılır.( E-okuldaki alanı ve Mesem deki alanına göre)

7- Mesem sistemine asil kayıt yapıldığında bu işlemden geri dönülmesi söz konusu değildir. ( Geri dönüşler ilçe Nakil komisyonu tarafından

     ve bakanlıkça yapılabilmektedir.)

8- E- Okul 'dan Mesem'e geçişlerde öğrencinin alanının dalına uygun iş yerinin bulunması öğrenci ve ailesince sağlanacaktır. ( Okulumuzda

     bulunan alanların alan şefi işyeri bulmak zorunda olmayıp ancak bulmalarına yardımcı olabilecektir.

YAKACIK - KARTAL 

Bu seçeneğe işaret koyunuz.

YAKACIK MESLEKİ VE TEKNİK ANAOLU LİSESİ  MÜDÜRLÜĞÜNEKesin Kayıt İşlem Durumu


