Tarih:

... / ... / 2020

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ GALATASARAY LİSESİ
2020-2021 ÖĞRETİM YILI YATILILIK ÖN BAŞVURU FORMU
ÖĞRENCİNİN

Adı Soyadı :
TC Kimlik Numarası :
Sınıfı :
Okul Numarası :
Cep Telefonu :
İkametgah Adresi :
Kan Grubu :
Herhangi bir alerjisi var mı? :
Sürekli kullandığı ve takip
edilmesi gereken ilacı var mı? :

ANNESİNİN
Adı Soyadı :
TC Kimlik Numarası :
Mesleği :
Cep Telefonu :
Ev Telefonu :
İş Telefonu :
Faks No :
E-Posta Adresi :
İkametgah Adresi :
İş Adresi :

BABASININ
Adı Soyadı :
TC Kimlik Numarası :
Mesleği :
Cep Telefonu :
Ev Telefonu :
İş Telefonu :
Faks No :
E-Posta Adresi :
İkametgah Adresi :
İş Adresi :

Evet ( )

Hayır (

)

VELİ

Velisi :
Anne – Baba :
Ayrı ise öğrenci velayeti
kimdedir? :

Anne (
Birlikte (

) - Baba (
) - Ayrı (

)
)

Anne

) - Baba (

)

(

(Velayet belgesinin bir örneği müdürlüğümüze teslim edilmelidir)
İSTANBUL VELİSİNİN
Adı Soyadı :
TC Kimlik Numarası :
İstanbul velisinin
Yakınlık Durumu
(Teyze/Hala/Amca/ Dayı /vb.)
Mesleği :
Cep Telefonu :
Ev Telefonu :
İş Telefonu :
Faks No :
E-Posta Adresi :
İkametgah Adresi :
İş Adresi :

Veli ve öğrenci iletişim bilgilerinde oluşan değişikliği derhal okul yönetimine bildirmekle
yükümlüdür.

ÖĞRENCİNİN BURSLULUK DURUMU
( )
Devlet Burslu
( )
Devlet Parasız Yatılı
( )
Galatasaray Eğitim Vakfı Yatılı Burslu
( )
Galatasaray Eğitim Vakfı Destek Burslu
( )
Türk Eğitim Vakfı Burslu
( )
Diğer Burslar

2019-2020 ÖĞRETİM YILINDA YATILILIK DURUMU
A) DAİMİ YATILI




Evet

(

) (Sadece İstanbul dışı öğrenci olabilir)

Bu durumda olan öğrencinin her hafta evci çıkması uygun değildir.
Öğrenci; bayram tatillerinde, özel gün tatillerinde, yarıyıl ve yıl sonu tatillerinde EVCİ
çıkmalıdır.
Veli öğrencinin durumu ile ilgili izin dilekçesini mutlaka her zaman göndermelidir Öğrenci
velisi EVCİ olacağı zaman mutlaka izin dilekçesi göndermelidir. Dilekçe gelir ve uygunluk
görülürse çıkış işlemi yapılır.

B) EVCİ YATILI
Evet ( ) (Her hafta Cuma ders bitiminden ile Pazar günü en geç saat
20:30’ a kadar okulda bulunmayan ve kalmayan)




Bu durumda olan öğrenciler resmi tatillerde hiçbir nedenle okulda kalamazlar.
Resmi tatiller dışında, öğrenci çok olağanüstü bir durumu nedeniyle okulda kalmak isteğini
pansiyon müdür yardımcılığına bildirir. Okul yönetimi, kalmasını uygun görürse, öğrenciye
bildirir, bu durumda öğrenci velisi derhal izin dilekçesi göndermek zorundadır.
Aksi takdirde izin dilekçesi gelmeden kalan öğrenci hakkında idari işlem yapılır.

AÇIKLAMA






Öğrencinin okul dışına çıkışı için veli; izin dilekçesini pansiyon müdür yardımcılığına 09:0014:30 arasında göndermelidir.
İzin dilekçesi 0212 252 17 51 numaralı Faks’sa (aslını daha sonra göndermek şartıyla) veya
gsl.pansiyon@gmail.com adresine e-posta yoluyla ıslak imzalı olarak gönderilir.
Yukarıda belirtilen zaman içinde izin kağıdının pansiyon müdür yardımcılığına ulaşması
gerekir.
Öğrenci belgegeçeri veya e-postasının ilgili birime ulaştığını takip etmek zorundadır.
Öğrenci, nöbetçi öğretmenden izin alarak, çok zorunlu hallerde pansiyon cep telefonuna
velisinin okulda kayıtlı bulunan telefonundan mesajla veli izin dilekçesi göndermek şartıyla izin
alınabilir. Nöbetçi öğretmen gözetiminde gerçekleşen mesajla izin alma durumu listedeki telefon
kayıtlarında bulunan veli telefon numarası ile karşılaştırılarak onay verilmesi sonucu gerçekleşir.

Hafta İçi - Hafta Sonu Okul Dışına İhtiyaçlar İçin Çıkış İzni :

Hazırlık Sınıfı
9.Sınıflar
10.Sınıflar
11.sınıflar
12.Sınıflar

Çarşamba
I.ve II.Dönem
15:05-17:45
15:05-17:45
15:05-17:45
15:05-17:45
15:05-17:45

Cuma
I.ve II.Dönem
15:15-19:00
15:15-19:30
15:15-20:00
15:15-20:30
15:15-20:30

Cumartesi
I.ve II.Dönem
09.00-19:00
09:00-19:30
09:00-20:00
09:00-20:30
09:00-20:30

Pazar
I.ve II.Dönem
09:00-19:00
09:00-19:30
09:00-20:00
09:00-20:30
09:00-20:30

AÇIKLAMA
 1. ve 2. yarıyıl içinde tüm sınıf düzeyindeki (HZ.,9.,10.,11.,12., yatılı öğrenciler Pansiyon İç
Yönergesinde belirtildiği üzere
veli izin dilekçesinin Pansiyon Müdür Yardımcısı
tarafından onaylanması sonrasında ancak zaman çizelgesine uygun olarak okul dışına
çıkabilir.

 Evci ve Daimi Yatılı Öğrencinin
okula dönüş zamanı :

Hafta Sonu ve Resmi Tatillerde Evci iznine çıktığında

 Pazar Akşamı 18:00 ‘ dir . ( )
Resmi Tatil hangi gün biterse o günün akşamı Pazar akşamı uygulaması yapılır.
 Pazar akşamı, yalnızca saat 20:30’da başlayan II. etüt yapılır.
 Öğrenci etüte katılmak ve yoklama vermekle yükümlüdür.
 Evci çıkan öğrencinin okula kabulü 18:00-20:30 arasındadır. İl içi ve ildışı
öğrenci bu zaman çizelgesine uymakla yükümlüdür.
 Pazartesi günü 07:30 – 08:15 arasındadır. (
)
Resmi Tatil günü ne gün biterse o günün ertesi günü Pazartesi uygulaması yapılır.
Öğrenci Pazartesi okula gelmeyi seçtiyse mutlaka buna uymalıdır.
 Öğrenci okula 18:00 itibariyle giriş yaptıktan sonra okul dışına çıkmamalıdır.
 Öğrenci sabah okul dışına izinsiz çıkamaz.

Evci Yatılı öğrencinin her hafta Çarşamba günü ihtiyaçları için okul dışına çıkması, hafta sonu
evci olması, okulun tatil dönemlerinde de evci olması ile ilgili tüm sorumluluğu üstünüze alarak
yukarıda belirtilen zaman çizelgesine göre okul dışına yalnız çıkmasına izin veriyor musunuz?
Evet

( )

Hayır

( )

Daimi Yatılı olan öğrencinin ihtiyaçları için her hafta içi Çarşamba günü ve hafta sonu (CumaCumartesi-Pazar) okul dışına çıkması, gerektiği zamanda da evci olması; okulun tatil dönemlerinde
de evci olması ile ilgili tüm sorumluluğu üstünüze alarak yukarıda belirtilen zaman çizelgesine
göre okul dışına yalnız çıkmasına izin veriyor musunuz?
Evet

( )

Hayır

( )

Yukarıdaki okula giriş-çıkış saatlerinde ve yatılı zaman çizelgesinde okul yönetimince
gerekli görüldüğü zaman değişiklik yapılabilir.

11 ve 12. Sınıflar :
Öğrencinin hafta içi öğle teneffüsünde ve günün ders bitiminden itibaren 17:45 ‘e kadar tüm sorumluluğu
üstünüze alarak okul dışına yalnız çıkmasına izin veriyor musunuz?
( saatler okul idaresince değiştirilebilir ) Evet ( )
Hayır ( )
11.sınıf öğrencim belge getirmesi şartıyla, Veli tarafından belirlenen günler 1.etüt izinli sayılabilir.
Evet ( ) Hayır ( )
12.sınıf öğrencim belge getirmesi şartıyla 1.etüt izinli sayılabilir.

İmza
Öğrenci Adı Soyadı

Evet ( ) Hayır (

İmza
Veli Adı Soyadı

)

