Özel okul teşvik başvuru sonuçları açıklandı

Milli eğitim Bakanlığınca (MEB), özel okullarda öğrenim görecek öğrencilere verilecek eğitim
öğretim desteği için başvurular dün sonlandı.Sonuçlar 3 Eylül (Bugün) açıklandı.
23.07.201
5 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2015-2016 Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Okullarda
Öğrenim Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ’de yer
alan okul türlerine göre toplam 230.000 öğrenciye 2015-2016 eğitim öğretim yılında geçerli
olmak üzere eğitim ve öğretim desteği verilmiştir.

Eğitim ve öğretim desteği için özel okullarımızın ve öğrencilerimizin başvuru süreci 10 Ağustos
2015 tarihinde başlamış olup 2 Eylül 2015 tarihi itibarıyla son bulmuştur.
Bu kapsamda 6.778 özel okulumuz başvuruları neticesinde eğitim ve öğretim desteği
kapsamına alınmış, 661.233 öğrencimiz de eğitim ve öğretim desteği için başvuru işlemlerini
tamamlamıştır.
Okul öncesinde 77.616, ilkokulda 125.128, ortaokulda 161.335, ortaöğretimde 297.154
öğrencimiz başvuru işlemini gerçekleştirmiştir.
3 Eylül 2015 tarihi itibariyle özel okul tercihi yapacak öğrencilerin puanları Bakanlığımızın
http://ookgm.meb.gov.tr ve http://meb.gov.tr/ internet adreslerinde ilan edilmiştir. 4-10 Eylül
2015 tarihleri arasında ise öğrencilerimiz eğitim ve öğretim desteği kapsamında yerleşmek
istedikleri özel okulları tercih edeceklerdir.
11 Eylül 2015 tarihinde yerleştirme sonuçlarının ilanından sonra teşvik kapsamında özel okula
yerleşen öğrencilerimiz 14-21 Eylül 2015 tarihleri arasında kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.
Kontenjanların boş kalması durumunda tercih işlemi yapan öğrencilerimiz içerisinden 22 Eylül
2015 tarihinde ek yerleştirme sonuçları ilan edilecek ve bu öğrencilerimizin kayıt işlemleri 22-30
Eylül 2015 tarihleri arasında yapılacaktır.

ÖZEL OKUL TEŞVİK PRİMİNE REKOR BAŞVURU
Geçtiğimiz yıllarda başlayan özel okullara teşvik yardımı projesi kapsamında bu yılda başvurular
rekor düzeye ulaştı. Bu yıl en büyük ilgi ise lise öğrencileri tarafından geldi. Teşvik almaya hak
kazanan öğrenciler 3 Eylül’de ilan edilecek. Bu öğrencilerin tercih işlemleri ise 4-10 Eylül'de
alınacak.
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600 BİNDEN FAZLA MÜRACAAT
Milli Eğitim Bakanlığı 230 bin öğrenciye verilecek teşvik primi için 600 binden fazla kişinin
müracaat ettiğini açıkladı.
Eğitim ve öğretim desteği kapsamındaki özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okulları güncel
bina kontenjanlarının yüzde 50'sine kadar, okul öncesi kurumlarda ise güncel bina
kontenjanlarının yüzde 40'ına kadar eğitim ve öğretim destekli öğrenci nakli alabilecek.
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