Nisan 2019

Değerli Velimiz;

Okulumuza devam edecek veya yeni kayıt olacak öğrencilerimizin 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı idari

ve mali kaydı için gerekli evrak ve bilgiler aşağıda yer almaktadır.

A) Kayıt için gerekli belgeler (Aşağıda listelenmiş belgelerin veliler tarafından imzalanması gereklidir)

1) Öğrenci Kayıt Formu (2019-2020Eğitim Öğretim Dönemine ait)
a) Öğrenci ve Aile Tanıma

b) Öğrenci Gezi İzin Dilekçesi

c) Öğrenci Sosyal Medya Veli İzin Dilekçesi
d) E-twining Veli İzin Dilekçesi
e) Öğrenci kayıt Sözleşmesi

f) Öğrenci Muayene/ İzlem Bildirim Formu(Ağustos veya Eylül ayında Aile Hekiminden alınır)

Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğin her eğitim öğretim yılında “ Öğrenci Kayıt Belgelerinin” yenileme

koşulu yer almaktadır. Bu nedenle yeni dönemde öğrencimiz olacak çocuklar için kayıt yenileme formlarının
doldurulması gerekmektedir. Şimdiden hassasiyetiniz için teşekkür ederiz
B) Kayıt Onayı :

Öğrencinin kaydı, öğrenci kayıt formlarının tamamlanması ve kararlaştırılan ödeme şeklinin
öğrenci sözleşmesine eklenmesinin ardından kesinleşir.

Okulumuza 3,4,5,6 yaş grubu sınıflarına her yıl tespit edilen kontenjan oranında öğrenci alınmaktadır.

başvuru tarihi sırası takip edilerek öğrenci kayıtları yapılır.

Şimdiden göstermiş olduğunuz ilgi ve işbirliğinden dolayı teşekkür eder, 2019-2020 Eğitim ve
Öğretim yılının öğrencilerimiz için sağlıklı,, mutlu ve başarılı geçmesini dileriz.
Sevgi ve saygılarımızla…

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİ
(16 Eylül 2019 - 16 Haziran 2020)

1. EĞİTİM ÖĞRETİM:

3-6 Yaş Eğitim Öğretim Yılı Tam Gün Eğitim Programı Ücreti (9 aylık) : 19.500TL



Sabah Kahvaltısı + Öğle Yemeği + İkindi Kahvaltısı dahil

2. SERVİS :

Servis Ücreti

:

300TL

a) 3-4 yaş grubu Kırtasiye Ve Temizlik Ücreti

:

800TL x2

b) 5-6 yaş grubu Kırtasiye Ve Temizlik Ücreti

:

1000TL x2



Sabah alış – Akşam bırakılış (Aylık Ücret)

3. KIRTASİYE VE TEMİZLİK ÜCRETİ:




1. Dönem kırtasiye ücreti EYLÜL’de,
2. Dönem kırtasiye ücreti ŞUBAT’da alınır.

Seçenek 1

Seçenek 2

Seçenek 3

Seçenek 3
Kayıt tarihinden

Ödeme Seçenekleri
ve İndirim Oranları

Kayıt Tarihinde

Kayıt tarihinde Kredi

Peşin Ödeme

Kartına Tek Çekim

Kayıt tarihinde Kredi

başlayarak YK Bankası

Kartına 9 taksit

TES (Taksitli Eğitim

Worldcard

Sistemi)

1 Peşin+8 Taksit
15 Nisan - 10 Mayıs

%11

%9

%3

%3

13 Mayıs - 14 Haziran

%10

%8

%2

%2

17 Haziran – 12 Temmuz

%8

%6

%1

%1

16 Temmuz- 9 Ağustos

%7

%5

















Ücretlerimize %8 KDV Dahildir.

Anaokulu yıllık kayıtları Eylül’den başlayarak 9 ayı kapsar.

Eğitim Öğretim Döneminde kayıtlı öğrencinin devamsızlıkları ÜCRETTEN DÜŞÜLMEZ.
Kardeş indirimlerinde ikinci kardeşin aylığında %15 indirim uygulanır.

Özel Pinokyo Anaokulu öğrencilerine ile fiilen çalışan veya emekli olan öğretmen, hakim, savcı,
TSK ve Emniyet mensuplarının çocuklarına %10 indirim uygulanır. Diğer çalışanlara %5
indirim yapılır.
Şartları birden fazla indirime uygun olan öğrenciler için sadece EN YÜKSEK ORANDAKİ TEK
İNDİRİM uygulanır.

Taksitli ödeme seçeneğinde, okul kayıt ofisinden ödeme planı alınarak, Yapı Kredi Bankasında
veli adına TES(Taksitli Eğitim Sistemi) açılır. Taksitli ödemelerde KAYIT TARİHİNDE 1 PEŞİN VE
8 ay TAKSİTLE ücretler her ayın ilk iş günü yapılır.
Peşin ödeme indirimi; gününde nakit veya kredi kartı tek (Amerikan Ekspress veya bu özelliğe
sahip kartlar hariç) çekim işleminde uygulanır. Bankaların dönemsel olarak eğitim sektörüne
uyguladığı kampanyalar banka tasarrufunda olup, şartların uygun olması halinde velilerimiz bu
kampanyadan faydalandırılır.
Bankanın kredibilite veya muhtelif nedenlerle limit tanımlanmaması durumunda ödeme işlemi
gerçekleşmediğinden, kaydın tamamlanabilmesi için yeni bir ödeme yöntemi belirlenmelidir.
Ödemeler nakit, kredi kartı veya bankaya ödeme şeklinde yapılır. Belirtilen ödeme araçları
dışında çek, senet vb yöntemler ile ödeme kabul edilmez.
Belirtilen tüm süreçler tamamlandıktan sonra, öğrenci kaydı gerçekleşmiş olur.

Eğitim ve Öğretim yılına ait faturalar ister taksitle, ister peşin ödenmiş olsun eylül-haziran
döneminde 9 taksitte tanzim edilerek ailelere ulaştırılır.

Kayıt Silme Süreci:
Kesin kaydı yapılan öğrencilerin herhangi bir nedenle kaydının silinmesi halinde, Özel Öğretim
Kurumları Yönetmeliği 56. 3-a maddesinde belirtilen iade koşulları gözetilerek, okul ücretinin
1/10’u dışındaki kısmı iade edilir.

