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Yemekhane 

500 kişilik olan yemekhanemizde 
öğrencilerimizin ihtiyaçlarına yönelik 
besin değeri yüksek gelişimlerini 
destekleyecek şekilde 3 öğün yemek 

Öğretmen Lojmanları 

Öğretmenlerimiz lojmanlarımızda 
ikamet etmekte olup öğrencilerimize 
günün her saatinde yardımcı 
olmaktadır. Öğrencilerimize ders 
saatleri dışında etüt programları ile 
üniversiteye hazırlanmaları 
sağlanacaktır 

Çok amaçlı salonumuz 

Öğrenci ve velilerimiz için çeşitli 
etkinlikler için çok amaçlı 
salonumuz bulunmaktadır. 
Salonumuzda haftanın beli 
günlerinde öğrencilerimize yönelik 
faaliyetler düşünülmektedir. 

Konferans Salonumuz 

Öğrenci ve velilerimiz ile çeşitli 
toplantı, seminer, panel vb. 
çalışmalar için tasarlanması 
planlanmaktadır 
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Spor Salonumuz 

500 seyirci kapasiteli salonumuz 
öğrencilerimizin spor ihtiyaçlarını 
karşılayacak şekilde duş ve soyunma odaları 
ile modern bir yapıdadır. Öğrencilerimizin 
ders saatleri dışında öğretmenlerimiz 
eşliğinde spor yapma imkanları 
bulunmaktadır. 

Erkek Yurt Binamız 

Odalarımız 2 kişilik olup odalarımızın 
içinde wc ve 24 saat sıcak su imkanı olan 
öğrencilerimizin tüm ihtiyaçlarını 
karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Her 
öğrencimize ait dolap ve çalışma masası 
bulunmaktadır. 

Okul Binamız 

16 derslikli , Fizik, kimya, biyoloji 
laboratuvarı olan ayrıca müzik atölyesi, 
resim atölyesi ve tiyatro salonu , konferans 
salonunu bünyesinde bulunduran modern 
bir mimari ile tasarlanmış doğa ile iç içe bir 
eğitim yerleşkesidir. 

Kız Yurt Binamız 

Odalarımız 2 kişilik olup odalarımızın 
içinde wc ve 24 saat sıcak su imkanı olan 
öğrencilerimizin tüm ihtiyaçlarını 
karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Her 
öğrencimize ait dolap ve çalışma masası 
bulunmaktadır. 
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İçindekiler Tablosu 

 Kısaca bizi  tanıyın 

 Hedeflerimiz 

 Bölümlerimiz 

 Bir günümüz 

 Ġletişim 
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Kozluk OMV Fen Lisesi 

Kozluk OMV Fen Lisesi 2015-2016 Eğitim Öğretim 

yılında  eğitime başlayacak olan  16 derslikli 360 yurt 

kapasiteli bir okuldur. Okulumuzda karma eğitim 

yapılmakta olup kız ve erkek öğrenci yurt binaları 

birbirinden bağımsız binalardan oluşmaktadır. Sam-

sun Terme Kozluk mahallesinde bulunan okulumuz 

doğa ile iç içe ve şehir gürültüsünden uzak bir eğitim 

kompleksidir.  

Hedeflerimiz: 

 2015-2016 Eğitim öğretim yılında 460-480 TEOG puan aralığında öğrenci 

almayı hedeflemektedir. 

 Öğrencilerimizin en az %20 si olmak üzere  başarılı olan her öğrencimize 

burs imkanı sağlanması düşünülmektedir. 

 Ġlk mezunlarını 2018-2019 yılında verecek olan Kozluk OMV Fen Lisesi 

Üniversiteye yerleştirme oranı olarak %85-90 aralığını ön görmektedir. 

 Her öğrencimiz için 2 dil kazandırma amaçlamaktadır. 

 7/24 çalışma esası ile tam gün eğitim yapılması düşünülmektedir. Bu 

amaçla öğrencilerimizin okul zamanları dışındaki  zaman dilimlerinde 

öğrencilerimizin sosyal ve kültürel alanlarda yetişmeleri amaçlanmakta-

dır. 

 Öğrencilerimiz için bireysel ve grup çalışmaları  yapabilmelerine olanak 

sağlanacak alanların oluşturulması planlanmaktadır. 

 “Proje Okulu” kavramı çerçevesinde her öğrencimizin mezun olana kadar 

her yıl en az 1 proje grubu içinde yer alarak bilimsel veya sosyal projenin 

içerisinde yer alması sağlanacaktır. 
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KOZLUK OMV FEN LĠSESĠ 

16 Derslikli  360 kapasiteli yurt binası, kapalı spor salonu, açık alan 
spor tesisleri, doğa ile iç içe şehir gürültüsünden uzak eğitim kampüsü 

Başarınız 

başarımızdır. 
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