ÖZEL ALTIN EĞİTİM ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ
2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ONLINE MÜZİK BÖLÜMÜ YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

SINAVIN KONUSU
SINAVIN AMACI

Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Yetenek Sınavı
Müzik alanında öğrenci seçme sınavı

TÜRÜ
SINAVA GİRECEK
SINIFLAR

Online Sınav

SINAV TARİHİ

13-14/07/2020- Müzik Bölümü

8. ve 9. Sınıflar (2019-2020 Eğitim yılında)

A) SINAVA KATILIM ve SINAV ŞARTLARI
1) Bu sınava 2019-2020 eğitim öğretim yılında Ankara ili genelinde bulunan resmi/özel okulların 20192020 Eğitim ve Öğretim yılında 8. ve 9. sınıfta okuyan öğrencileri katılacaktır.
2) Sınava katılmak isteyen öğrenciler https://altinegitim.k12.tr/okullarimiz/anadolu-guzel-sanatlar-lisesi/
adresinde bulunan https://forms.gle/mf6M7gFQa7iZxGRu5 linkine ulaşarak kayıt yaptıracaklardır.
Sınav için gerekli belgeler: (Sınava katılım için belgelerin en geç 11 Temmuz 2020 Cumartesi günü
saat 17:00’ye kadar veli tarafından okula bırakılması gerekmektedir.)
* Dilekçe. (Okulda verilecek)
* 1 adet fotoğraf. (Son altı ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf)
* Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
* Ortaokul başarı puanını gösterir belge. (Bitirdiği ortaokuldan alınacak) Öğrencinin e-okul
üzerinden 5-6-7 ve 8. sınıf yıl sonu başarı ortalamalarının okula bildirilmesi gerekmektedir.
* KVKK Açık rıza onayı (Okulda verilecek)
3) Sınavlar “Zoom” uygulaması ile (telefon üzerinden katılmak için programın telefona indirilmesi
gerekmektedir) öğrencilerin e-posta adreslerine gönderilecek link üzerinden yapılacaktır. Öğrenciler
sınava cep telefonlarından veya bilgisayarlarından gireceklerdir. Öğrencilerinin sınav sırasında kulaklık
takmaları tavsiye edilir. Bağlantı sırasında aksaklıklar yaşanırsa öğrenci daha sonra belirtilecek bir
zamanda tekrar sınava alınacaktır.
4) Öğrenciler sınava girişte isim ve soyadlarını tam olarak belirtmek zorundadır.
5) Sınavda öğrenciler “Tek ses, İki ses, Üç ses, Ezgi, Ritim, Şarkı ve Enstrüman (eğer çalıyorsa)”
konularında değerlendirilir.
6) Öğrencilerin Müzik alanındaki yetenek sınavında aldığı puanın %70’i; ortaokul başarı puanın %30’u
asıl puanını belirler.

B) MÜZİK BÖLÜMÜ YETENEK SINAVININ UYGULANMA ESASLARI
1) Altın Eğitim Okulları 2020 Yetenek sınavı veli iletişimi için Müzik bölümü sınavına girecek öğrenci
velilerine Whatsapp iletişim grubu kurulacaktır.
2) Sınav 13-14 Temmuz 2020 saat 11.00’de yapılmaya başlanacaktır. Sınava girecek her müzik
öğrencisinin gireceği saat ve Zoom linki daha önce oluşturulacaktır. Sınav saatleri 20 dakikada bir
öğrenci kabul edilecek şekilde planlanacaktır. Bu linkler ilgili öğrenci velisinin telefonuna (Whatsapp
grubuna değil) 11 Haziran 2020 Perşembe gününe kadar gönderilecektir.
3) Müzik bölümünden yetenek sınavına girecek öğrenci velileri için kurulacak olan Whatsapp grubu
yalnızca bilgilendirme amacıyla kullanılacaktır. Veliler iletişime geçmek istediklerinde 0312 2826565
no’lu telefonundan okulumuza ulaşabileceklerdir.
4) Her öğrenci sınava odanın kapısı kapalı olacak şekilde ve tek başına kamera önünde duracak şekilde
girecektir. Velileri sınav sırasında öğrencilerin yanında bulunmayacaktır. Sınav kurallarına uymayan
öğrencilerin sınavı geçersiz sayılacaktır.
5)Müziksel işitme sınavı bittikten sonra rehber öğretmenimiz tarafından öğrenci ile mülakat yapılacaktır.
6) Sınav başvurusu öğrenci velisi tarafından okula şahsen yapılacaktır.
7) KVKK gereği sınava giren tüm öğrencilerin sınav oturumları velinin açık rızası ile kayıt altında
tutulacaktır. Açık rıza olmadan online sınava başvuru yapılamaz.
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