
§iazığ İı ıtılıl §ğiriın Müdürtüğü; §pşr Liselerinin li_şd*n l:ğiılmi Öğretm§nltri ile
Çğııtl",\*ııgtlır t"İsel*rinin Miirİk v* (liirgtl §arı*tlar/Rtı*im Öğr*{rnşnIerinin §eÇimi

I}uşuruışu

Atanaraklardı Arınn*ık Şarilar
l-§pırr lisçlerinin b*dçn eğiiinıi iiğr*ıııııniiği il* giiı-ı:l sıınııllar lİs*l*riııiıı ıııüzİk ı'e

güıs*l ıanat i arlrcsi ı"ıı iiğreıınen l i k ieriı* ataü ıı**k l ürda;" 
a) i}aşı,urıı tııri}ıiltiharı1.,la gtıreı, 3apı}aa ıılıınıı,ı. aıaı,ıııak İxtenİl*n eİana ul,giın oİnıası. 

_

b) l}aşvuruıllıı] §$n gılİıl; İtibırıllıı §ıkanlıh kadrrılarınıia *da_v-,lık döhil *n $z üç 1'ıt
iiğrciıtıenl ik rv;ıpı l nıı ş ıılınası.* 

c} t}ukanİıkça 1,ıtpı|acak çicğtrlcııdirü}* \{: ıılguiıııııa sııışı,ınıiıı haşıııılı ıılmır"

şarlları iıiülır.
2-§p*r lisşlerinin lıeçleı *şiıiıııi iiğr*ınıen}igi ilt gürel sıııallar lisı:lerini* ırıüzik ış

trliirsel |ia,nüt İ ıırirf §İ m iiğrcl men l İ k I *rİ nı: ataj§aİ iın f"}{iiı :

a} Atilıltıı 1,ııçıılaeuk *ğitinı kuruıııuııdş ııı;nıı kaıirıı açığı bulunıııaıı"
h} Aışınalarıla pııaıı iistünlüğti.
csııs alınır.

§ışvurıı ilt §p*r vc üüıti §*n*tişr i.işel*rine Tcnidçn Atıma
i-iİaşı,uru ıarİhinin tAlaıııı '[akı,inıi} ilk güıü iıibarıy|ş al,rıldıkları tarihten itibaren

araıl*şı heş'1.,ıidan iazla xüre geçmemiş ıılmaxı şarıı_1,la }ıu eğilim kurum}şrına daha ıince ilgiİi
tl,ıiıvy.ııatınü-görc aııınanlardaıİ h*rhonpi hir ııı:ıicniı: hu eğiıirıı kurunıiarıııdıın aJ,rılııış *laııl*r.
a taııııak üzerr lııışv urıııia lıul unalıi} i r.

)_i}aşvurııda hulıınanlardaıı spırr lisçi*rinin bed*n cğiıimi {iğıctın*niiği ilc güeel §an§tlar
liş§ltrinin nıiirik çç ııı]rş*l sünıtilaitr,'rcsiın iiğrct;ıı*nlikl*riıı* dalıa iiııc* iigili ııcvaualıııa göre
ataııış: lıerhı*ngi hir n**leill* hu ıı§itim kı"ırrııniarıı:dııı: *ıyrılnıış *laıılar. t*rçihlçri ıi* ıiikkşte
alınarık hiırnı:t ı}tJüııt üstüniüğtiııı: giir* ı,aliIiklıırc* ştııı:ıır- l"iiEu,ıcı p*antnın eşitliği halinde
atanaıak ııda1, kura ile btlirlcnir"

Oeğtrlendirme i|* l.işgııi*ına §ınavı
l_Öğretrnı:n ilıti3a*ı },cnid*ı,ı ataınşlıır}ıı kıırşıiananırıı-an §}'ı{)r ]isel*rinin hrdtn eğilimi

iiğreıın*nlİği ile giizel sııııat|ar iiseleriııiıı ı,ııiizih ı,* şiirsel saıatlar/rı:§iın ıiğrclmenliklerine
aıanıı,ıak üzrre hışr,ııruıia lıulunan iiğrctm*ııi*r değ*rlenıiinn* ıc ıı_vgulamü §ınavı kıımis1,onıı
ıarıiü nılırrı dı:ğ*r} endi rıı"t*5ı; i abi ıııtiJ 1 ilr.

1-;\tİal,iar. dul,ıırıınuıı ekindc _o-er ;ılaıı i:\-i [_}eğcriendirıııtı l"ıınnu üzt:riırde yapılan
dcğerlendirrnü sünuı;rı ııldıhları puana giir* alaıtrnr iliharı.ı,la sıralaııır \,ü en ı,üksek puan
alarulan başlıırnak üz*r* alaniar itilıarı,viıı il;ın edji*ı,ı kadrrı §a!"ısının üç katı a*ia5 u,vgulanıa
§t}lğyınü alınır" §ıın sıraıiaki ada_r-lıı ğı!,nı ;}uirş}ii ıtıhip *l*ı,ı ııda1,Iar iia u3,şrı|*ımo $1ı,ııti-ın{ı alınır.

3-[_i3,gıılan"ıa 5tRavlniı uiınıııı adal,iar. değerl*ı,ıdirn]€ ve u"ı,gulaıııı §:rıa!ı k*misyeınıı
tarafını,lan brı ılul,urunun ekiııdş ş,er alan l:h-{ı [iı,gıılıııııa §ııışıı l:ırmunda 1,er alaı kıınular
ve puaıılar i.ireriıııiıııı iiçil ıı,vrı dcğ*rlcnıliri}ir. l;ygulamı} §ıııilyında ö(l v* üzerinde purıfi
ıılaııla.ı başırı } ı xıı5,"ı l ır.

,1-[.i.ı-gulanııı *ııı;ıçında baş*rılı *iıin ııdııllafiı atanıaya e§as puaı*arı. i:k-5'tt yer alan
irırrrn üzçrinden aldıkiarı puan ile rıvgulıına sıngvından aldıklan puanın şritnıetih ortalan,:ası
alınarak beliri*nir. Atanıa1.,a *sııs pu:ınliır" stınuçianş iiaıı ıarihindçn itibaren ııltı n!, ıüşşvl*
geçerlidir,

Değerlendirme iic {:ygulam* Sınavı §ıınuçlırını İtiraı
i-Değerl-"ııdirm* stiııuçlarına" *tıırıçlxrııı iiıııı ınrihiıııitn ilitııırtşı tı*ş iş günü içinde

h,iüdiirliiğünıiiz lıışaı Kaynakları Şuh* \.{i*ıiiirlüğü araı:ılığıy"la itirız ediietıilir" i}u itira"r-lar"
değeriendirnı* v* ııı,şulama §ırıa},ı krınıisy*ırıı ıııraiından itiraz tarihindeıı itilıar*n beş gün
içcrisinti* inı:elençrçk §önucu ilgili"v* ı*bli§ *dilir. t)ıığerleııiirn"ıe sıınu1"|arına ilişkin iıirşzlar
ıı.vguiarna 5ı naı,ıııdaı1 ıiıı*e s*ıı ııçlşııd ı rı l ac;ılıi ı r.

?-1.i1,guixıniı slı}açı sonuçlarına. strnıçiıırın iiaıı ıarihind*n iıiharen b*ş iş günü içinde
\{üıiürlllğüniü;ı iıısın Ka_ı,nakları Şu}ıc \'ltiılilrlü§ii aracı!ığı5,1;ı iıiraz ediiı.tıilir. 13u itirazlar_
haşı'uru tarihindı:n_ ili|ışr*n L}n 1ç,üç b*ş iş şiinü içindı: dı:ğ*r}+;ııiinıı* ı* uı,guliima sınüy!
k*rı:isl,t-ııırı tşrıı{inçian ıl*:ğeriı:nıiiriiir ı* ı*nııçiar ilgiiiİ*r* ıı:tıliş *ıjiiir.



Sp.or Liseleri ile (iüıti §ıntt|ar Ligelgrine Aiaırıı
l-üğrclnıcn ihli"vacı y,eıidcn ıııaınıılarla kaırşıiaııaıııa!,iit} spür liselerinin bşdcn eğitimi

ıiğrctmeııliği il* güz*l sanallşr iiscleriniı: ııüzi}i ı.* ııörşel §anailaı,'resinı öğretnıenliklerine
aışı'ırnak iizere hıışı,uruda tıuİun*nlardıın uygulan"ıö §til&vında 6* v*ı iizerindç puan aiarıİar. lik-
5'tc vcr aian l;*rn"ı üzerind*ı: aldılıları pııan il* ul,gulatna §l§ül,ııldan şldıkla§ puanın
ariımİtih irrtıılaınaşı ııiıııarak tı,*lirlcnccr:l puan üsıüniüğÜnc göre Valilikçe ütümü 1"apıiJcaktır.:- ;\dal,iarın prı;rnlarıntı eşilliği h*linı]ç. şıraşıı,iıı i_:lç-5"ıc 3eı alan i-ıınna göre
d*ğ*rl*ıııiin]lf puiln}" [ık-fı-ıiıı 1,{r i}i{ıı1 i:tın"ıııl şiir* *_ı*gulı§,}1it ııılılı,ı piıiışlt. *ğrctmcnli*eki
lıizıı*t sür*si iııılg tılırrı adayın iülitıTıil§] "ıapılir. i::şittiğiı,ı ıicı,aışıı iıü]iııdg atrıııı*çıık ııd*ş kurş
iie belirl*ııir.

]-Alaına işlı,nılı:ri" itiıarlıırın süıltıç-lil}ldırıldığt tarihıcn itiharen en s*ç ı:n gün içinde
1amıııı"ıiıınır.
iikler: il.k-5 'l lık-Sı',,\ıııma'l"şkçinıi

§lııığ İl nllll Eğitim Müılürlüğü; §pıır Listlerinin Beden Eğitimi Öğrttmenieri ilt
{Jüzei §anıilar l,işeişrinin i,iüıik" vı ti§rşel §ınailar/Rıı*im Ögreımenitrinin §eçiıni İk

llgili ıdtnına'['aişiışi

işıırvı TARiH
ş Tarihi

§9/0ş/İ0?0

11/0rlışt0

n710§/ıü20

Uygulama §ınavı §*nıçlarını İtiraı 1ölüşlırar ırlr}lİü2ü

Uygulama §ınavı §onuçlarına Yapılan İtirşıiarın ııİü7İ2120 n/a? İ2ü?r
ri}nıeıi

Sitiş tarihi
r5/CI§/ığır

Yeniden Atama Başvuruları §onuçlarının İlan §dilmeşi

Yenid*ıı &tarna üaçvuru|arı sl/ş6/2r?s

§8/ç6/2020

Y*nidşş Atama Yapılmasından §onra 8aş

k Defa Atanacakların üaşvurııiğrının Aiınması {Ek-5}

1slşş/ıOıo
J*

121ü6/20ı0iı
şnların yayımlanmaıı

8aşvuruların üeğerlendirilrıı**i 18/*ğ/20İü 19/ör,/İgı0

İ3l0§/İrı$

ı8/0ö/ıüİ0

ıglrrleOı§ 3r/sğ/ıs2§

0§/ğ?/İüİr 1slü7/2üaü

Değerlendirıne Scnuçlnrına Yapıian İtiraılarının

Uygulama §ınavına l{atılmaya Hak Kaıananların İlan
Edilmeşi

üeğerltndirme §onıışlarının İian f dilmeıi

§eğarlendirme §onııçlarına İtirşı

aLİr?İ2ğ?r ü2/ü7İır2ü

Uygulamı §ınavı §onuçlarının İlan Edilmeşi

2ıİüüİ2a2ü

24İürİ2ü2ğ

rilm*si

Uygulamx §;nauı

13ls7/z020 1,4/CI7İ?rıü

ğtamaların Yapılması 24/üUıOıs 27İü7İ2r2r
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sAl\ıATta§ YIt{i*İıı ğTğMı rO§MU

*ğreırnenle,ı 
'$ğJ$reii1 

braışınıı YEü daİ|önİi ter,:lı ğd§biieüek oiıp, heiirienffi şsü dal{E.dan ıad«e biü lğrlİİ veığbılş(*i(t!İ.

...l04/}ülİi
Adi §oyadı

lffiİa

,{AY,TL,4RıMtiA tJYüU tcöu §
...../ü5/İğıü

*kııl Müduıu
Mçhur
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ADl lüYAsl

T.C, ı{i§i_;s, htü

sR^§şİ

iTA}ı§ıA( |5ş[l3iĞ j §tAfi5

ıliıirtT ıuA§1

§öıi A*ürV YAp,ı.6il üü:İı 
'At*ATt&ğVIYA sPOR Li*{§i §sN
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6ı! SllYA,ı]1

T.{- Ki,*Lix $,J

§§,A}ı}r

ATA§i,iAK tİİ§ğiÖl 8RA§5

iliİMrT puA,-ll

ıÇlttL§ıü§,,xR

(

V

KAYA XA*Aı(.qYA gpo* tı§ğ§ir*f ğüOtft rĞİşıluivş şıııı* ı(AYA x§ğtı{AYA ğu;EL sAi|ATLAfi Li§E5i'İ!,t ı$üııx V§ çÖşşıı
§Ai\jATtAR ATAMA çORMu

|tüT:üoııel §süö('ar {e &edfüı [şili,İi bra§şarındaki *ğıetın*nlğl §*dğü* kşndl *ıü{,ıslğüöa rğijü*üğat ğdğbjiğüsİ4tür. lüüİik hi"a*üşındöki

üi.ğtrıılaüı€f i5e ftüıik branşıııın yan dşl!ğr,ıİ t€i"tlh sdü,biığAek ğ!ttü. bsl!İie*şüü yan dallırdan §*d§ce bir tğl"ctğİ verğbiıeİğı(tir,

.,",l0§1}*2r

ı\ıiı §*l-ad;

!nİa

l{iYlİ|ARıMıl§ UY§Uİiıi}ı.Jü

.^."/ü3l}sİü

ükui Müduru

Fk; 1Adeİ §iİrüfİ 8€l8üri {0İul Mndrıtşğı İaıafındaı crıJvlrnacakllr.i
1 Adst ık_!


