SINAV DEĞERLENDİRMELERİ VE DİSİPLİN CEZALARI İLE
İLGİLİ İTİRAZ PROSEDÜRÜ
Değişik: RG 16/9/2017-30182) Yazılı sınav, uygulama, performans çalışması
ve projelerin değerlendirme sonuçları, yazılı sınavın yapıldığı tarih veya
performans çalışmasının, uygulamanın yahut projenin teslim tarihini takip
eden 10 işgünü içinde öğrenciye duyurulur ve e-Okul sistemine işlenir.
(Değişik:RG-13/9/2014-29118)
Öğrencilerin
talebi
hâlinde
proje,
performans çalışmaları ve sınav evrakı ders öğretmeni/öğretmenleri tarafından
öğrencilerle birlikte bir defa daha incelenir.
(Değişik:RG-13/9/2014-29118) Öğrenci velisi proje, performans çalışmaları
ve sınav sonuçlarına, sonuçların ilanını takip eden 5 işgünü içerisinde yazılı
olarak okul yönetimine itirazda bulunabilir.
Yapılan itiraz doğrultusunda; okul yönetimince ders öğretmeni/öğretmenleri
dışında ilgili branştan en az iki öğretmenden oluşturulan komisyon, okulda
yeterli öğretmen bulunmaması durumunda ise il/ilçe millî eğitim
müdürlüğünce oluşturulan komisyon tarafından 5 gün içerisinde incelenip
değerlendirilerek öğrencinin nihai puanı belirlenir ve veliye bildirilir. Mesleki ve
teknik ortaöğretim kurumlarında 46 ncı madde kapsamında komisyon
tarafından yapılan beceri sınavlarına yönelik itiraz yalnız iş dosyasının
değerlendirmesi için yapılır.
DİSİPLİN CEZALARI İLE İLGİLİ ONAY, İTİRAZ VE TEBLİĞİ
MADDE 169- (1) Onay yetkisi okul müdüründe bulunanların dışındaki disiplin
cezalarının onaylanmasıyla itiraza ilişkin dosya ve yazılar millî eğitim
müdürlükleri aracılığıyla ilgili disiplin kurullarına gönderilir.
(2) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunda görüşülüp karara
bağlanan disiplin cezalarından;
a) Kınama ve okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezaları okul müdürünün,
b) Okul değiştirme cezası, ilçe öğrenci disiplin kurulunun,
c) Örgün eğitim dışına çıkarma cezası, il öğrenci disiplin kurulunun
onayından sonra uygulanır.
(3) Cezalara itiraz;
Cezanın tebliğini izleyen beş iş günü içinde okul müdürü, 18 yaşını
tamamlamış öğrenci veya öğrenci velisi tarafından okul müdürlüğü kanalıyla
yapılır. Okul müdürlüğü, yazılı başvuruyu ve itiraz gerekçeleri hakkındaki
görüşlerini, gerekli belgelerle birlikte başvurunun yapıldığı tarihten itibaren en
geç beş iş günü içinde itirazı değerlendirmeye yetkili disiplin kuruluna sevk
etmek üzere gönderir.
a) Kınama ve okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezalarına itiraz ilçe öğrenci
disiplin
kurulunca,
b) Okul değiştirme cezasına itiraz il öğrenci disiplin kurulunca,
c) Örgün eğitim dışına çıkarma cezasına itiraz üst disiplin kurulunca
değerlendirerek sonuçlandırır.

(4) (Değişik:RG-1/7/2015-29403) Kararı onayan kurul aynı karara yönelik
itirazları görüşemez, itirazlar bir üst kurulda görüşülerek karara bağlanır. İtiraz
sonucu verilen karar kesin olup yeniden itiraz edilemez.
(5) Bütün cezalar, velilere 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine
uygun olarak bildirilir ve tebellüğ belgesi disiplin dosyasında saklanır.

