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Bir lise programına
girebilmek için gereken
koşullar nelerdir?

Bir lise programına devam edebilmek için aşağıda belirtilen koşulları yerine getirmiş olmanız
aranır:
• İlköğretim okulu 9. sınıfını bitirmiş olmak
• Daha önce lise öğrenimi yapmamış olmak
• Öğrenime en geç 20 yaşın doldurulduğu takvim yılının ilk altı ayı içinde başlamış olmak
Herhangi bir meslek lisesi dalına başvurma yeterliliği kazanılabilmesi için İsveççe veya
ikinci dil olarak İsveççe, İngilizce, matematik dersleriyle ilköğretim okulundaki diğer
derslerin en az beş tanesinden geçer notu alınmış olması gerekir.
Yüksek okullara hazırlayan lise programlarına başvurma yeterliliği kazanılabilmesi
için İsveççe veya ikinci dil olarak İsveççe, İngilizce, matematik dersleriyle, ilköğretim
okulundaki diğer derslerin en az dokuzundan geçer notu alınmış olması gerekir.
Ekonomi, sosyal bilimler programlarına ve hümanist programına başvuracak olanların
ayrıca geçer notu almış oldukları dokuz dersten dördünün coğrafya, tarih, sosyal bilgiler
ve din dersleri olması gerekir.
Fen bilimleri programına ve teknik liselerine başvuracak olanların ayrıca geçer notu almış
oldukları dokuz dersten üçünün biyoloji, fizik ve kimya dersi olması gerekir.
Güzel sanatlar programı için ayrıca geçer notu alınmış olan dokuz ders müfredatta
yer alan seçime bağlı dersler olabilir. Ancak bu lise dalına girecek öğrencilerin yetenek
sınavından geçirilmeleri mümkündür.
Özel lise programları adı verilen programlarda öğrenime özellik veren bir konu veya bu
konuyla ilgili alanda bilgili olma aranabilir.

Ders notları değerinin
hesaplanma şekli

Revaçta olan eğitimlere çoğunlukla alınacak öğrenci sayısından daha fazla sayıda
başvuru olur. Okul bu takdirde başvuruda bulunan öğrenciler arasından aldıkları ders
notlarına göre bir seçim yapar. Okula ders notları ile elde ettikleri toplam puanları en
yüksek olanlar alınır. Değerlendirme müfredatta yer alan en yüksek not alınmış olan 16
derse puan verilmesi ve puanların toplanması suretiyle yapılır. Yetenek sınavı yapılan
eğitimlerde sınavda alınmış olan puan da hesaba katılır.
İlköğretim okulunu 2011 bahar döneminde bitirecek öğrenciler ders notlarının
değerlendirmesini aşağıda belirtildiği şekilde yapacaktır.
MVG (Çok takdirle geçer) = 20
VG (Takdirle geçer) = 15
G (Geçer) = 10
İlköğretim okulunu 2013 bahar döneminden itibaren bitirecek öğrenciler notlarının
değerlendirmesini aşağıda belirtildiği şekilde yapacaktır.
A = 20
B = 17,5
C = 15
D = 12,5
E = 10
F = 0 (Kalır anlamına gelir.)
Blok halinde okunan örneğin fen derslerinden (fizik, kimya ve biyoloji) alınan notun
puanı hesaplanırken notun karşılığı olan puan blok içindeki ders sayısıyla çarpılır.
2012/ 2013 ders yılından itibaren blok notu verilmesi sistemi kaldırılacaktır. İlköğretim
okulunda elde edilebilecek en yüksek puan 320’dir.
Seçimlik yabancı dil olarak modern dillerden (Almanca, Fransızca, İspanyolca) birini
okuyan öğrenciler 2014/ 2015 ders yılı başvurularından itibaren en iyi not aldıkları 16
ders dışında okudukları yabancı dersten aldıkları notun karşılığı olan puanı da aldıkları
diğer puanlara ekleyebileceklerdir. Buna göre ilköğretim okulunda elde edilebilecek en
yüksek puan 340’a çıkacaktır.

