Form:1
AYDIN YÜKSEL YALOVA GÜZEL SANATLAR LĠSESĠ MÜDÜRLÜĞÜNE
(EVCĠ ĠZĠN BELGESĠ)
ÖĞRENCĠNĠN
Adı ve Soyadı

:.........................................................................................

VELĠSĠNĠN
Adı ve Soyadı

:.........................................................................................

Ev Adresi

:..........................................................................................
..........................................................................................

Ev Tel No

:.........................................................................................

Ġş Tel No

:.........................................................................................

Cep Telefonu

:…………………………………………………………

Email

:

ĠZNE ÇIKILACAK EVĠN
Adresi

: ………………………………………………………….
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..

Ġlçe

: ……………………………………………………………

Ġl

: …………………………………………………………..

Velisi bulunduğum ...........................................................................’ın hafta sonu tatilini Cuma
günleri Saat: 15:30’dan Pazar günleri Saat: 18.00’a kadar yukarıdaki yazılı adreste geçirmesine
müsaade ediyor ve zamanında okulda bulundurmayı taahhüt ediyorum.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
......./......./2022….
Ġmza
..……………….
Adı Soyadı
…………………………

Not:

1-Öğrenciler belgede belirtilen saatlere uymak zorundadırlar.
2-Uymayanların evci çıkış belgeleri geçersiz sayılır. Ayrıca Disiplin Yönetmeliği Hükümleri uygulanır.

Form:2
AYDIN YÜKSEL YALOVA GÜZEL SANATLAR LĠSESĠ MÜDÜRLÜĞÜNE

Velisi bulunduğum okulunuz.............sınıfı öğrencisi..........................................................’ın
okulunuzda okuyacağı süre içerisinde yarıyıl dinlenme tatili, bayram tatili ve vb. her türlü resmi
tatillerde okul idaresince izin verildiği takdirde veya cezai bir sebepten dolayı okuldan
uzaklaştırılırsa yazılı bir bildiriye gerek kalmadan evci izin kağıdında belirttiğim adreste ve/veya
ikamet ettiğim adreste kalmak üzere okuldan ayrılmasını kabul ediyorum.Tatil süresi sonunda da
zamanında okulda bulunmasını sağlayacağımı taahhüt ediyorum.

......./......./2022….
Ġmza
..……………….
Adı Soyadı
…………………………

Yukarıdaki imzanın .....................................................................’a ait olduğunu
onaylarım.

ONAYLAYANIN:
Adı Soyadı

:...........................................

Ünvanı

:...........................................

Ġmza ve Mühür

:...........................................

Form:3
AYDIN YÜKSEL YALOVA GÜZEL SANATLAR LĠSESĠ MÜDÜRLÜĞÜNE
(ETKĠNLĠK ĠZĠN BELGESĠ)

Okulunuz...............sınıfından ...........no’lu öğrenciniz .....................................................’ın
velisiyim. Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesinin 4 yıllık eğitim ve öğretim yılı süresinde,
okulda yapılacak eğitim öğretim faaliyetleri, toplu geziler ve hafta içi ve hafta sonlarında izin
verilmesi ve kendi imkânlarını kullanması halinde meydana gelebilecek her türlü olayın
sorumluluğunu kabul ediyorum.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
......./......./2022….
Ġmza
..……………….
Adı Soyadı
…………………………

Yukarıdaki imza ve adresin ................................................................’ye ait olduğunu onaylarım.

ONAYLAYANIN:
Adı ve Soyadı :...........................................
Ünvanı

:...........................................

Ġmza- Mühür :..........................................

Form:4

YÜKSEL YALOVA GÜZEL SANATLAR LĠSESĠ
(ÇARġI ĠZĠN BELGESĠ)

Velisi bulunduğum okulunuz...............sınıfından ...........No’lu öğrenciniz........................
..........................................................’ın okulunuzda okuyacağı süre içerisinde okul idaresinin veya
nöbetçi öğretmenin uygun göreceği saatlerde hafta içi veya Cumartesi – Pazar günleri ihtiyaçlarını
gidermek için dışarıya çıkmasını talep ediyorum.
Dışarıya çıktığı gün ve saatlerde doğacak her türlü idari ve hukuki sorumlulukları kabul
ediyorum.

....../......./2022….
Ġmza
..……………….
Adı Soyadı
…………………………

Yukarıdaki imza ve adresin ................................................................’ye ait olduğunu onaylarım.

ONAYLAYANIN:
Adı ve Soyadı :...........................................
Ünvanı

:...........................................

Ġmza- Mühür :...........................................

AYDIN YÜKSEL YALOVA GÜZEL SANATLAR LĠSESĠ MÜDÜRLÜĞÜNE
Velisi bulunduğum ............................................................................ Lisesi öğrencisi
oğlum/kızım ............ sınıfı öğrencisi , T.C. kimlik numarası
........................................ olan
...........................................................’ın okul pansiyonunda Sağlık Bakanlığı Rehberleri ve Milli
Eğitim Bakanlığı emirleri doğrultusunda hazırlanan Covit-19 salgınından korunma talimatlarına
uyacağını taahhüt eder, pansiyon talimatnamelerine ya da kişisel korunma yöntemlerine uymama
sebebiyle Covit-19 hastası olması durumunda
Pansiyon idaresini anında bilgillendireceğimi,
Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi Pansiyon idaresi ve çalışanlarını suçlamayacağımı, şikayet
etmeyeceğimi, dava açmayacağımı kabul ve taahhüt ederim.
…../…./2022
imza
Veli adısoyadı
T.C
Veli tel
Adres
imza

YÜKSEL YALOVA GÜZEL SANATLAR LĠSESĠ MÜDÜRLÜĞÜNE
EFELER /AYDIN
Velisi bulunduğum ............................................................................ Lisesi öğrencisi
oğlum/kızım ............ sınıfı öğrencisi , T.C. kimlik numarası
........................................ olan
...........................................................’ın okul pansiyonundaki kendisine tahsis edilen odadaki ve
ortak kullanım alanlarındaki demirbaş ve eşyaları koruyup dikkatli kullanacağını , aksi durumda
yapılacak idari işlemi ve hasarı karşılayacağımı kabul ettiğimi bildiririm.

......./....../2022
Veli adısoyadı
Veli tel
Adres
imza

