Kayıt Yapılan Öğretim Yılı : 2020 – 2021
Başlama Tarihi
Sınıfı

:………/……../2020
:

Genel Bilgiler

Öğrenci ve Aile Tanıma

A

T.C. Kimlik No : ………………………………. …………………..
Adı

: ………………………………. ………………….

Soyadı

□

Kan Grubu

: ………………………..

Velisi

: …………………………………. …………… …..

Doğum tarihi : ………../………/201………
Adres

Cinsiyeti :

□

:

□

Erkek

□

Anne

Kız

Foto

Baba

: ...................................................................................................................................................................................................
mama

:

Acil durumda başvurulacak telefon ve kişi ( Anne-Baba dışında ) :

Ad Soyad:…………………………………Tel No:0(…….)…………………/Ad Soyad:…………………………………Tel No:0(…….)…………………..
Öğrenci Sağlık Bilgileri
Sağlık Problemi

:

Geçirdiği Önemli Hastalık :
Sürekli Hastalığı

:

□ Yok
□ Yok
□ Yok
□ Yok

□
□
□
□

Var (............................................................................................................................)
Var

Geçirdiği Ameliyat

Var

:

Sürekli Kullandığı İlaç :

□
□

Yok
Yok

□
□

Var(…………………)

Var(………………….)

Kullandığı Cihaz Protez :
Var
Kilo (kg)
: .......................................................
Boy (cm)
: ....... ...............................................
Herhangi bir maddeye karşı alerjisi var mı ? (Polen, Bakla, Aspirin v.s.) : ............................................................................
Aile okulda ilaç içmesini onaylıyor mu ? :

□

Diğer Bilgiler

Kardeş Sayısı

Evet

□

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

Oturduğu ev kira mı
Kendi odası var mı

Aile dışında kalan var mı
Aile Gelir Durumu

□ Evet □
: □ Evet □
: □ Evet □
: □ Düşük
:

□

Hayır

Özür Durumu

Hayır
Hayır
Hayır

□

Orta

Bilgim Dahilinde Evet
Okula nasıl geliyor

□

Ev ne ile ısınıyor

□

İyi

:□ Şehit çocuğu

Çok İyi

:□ Servisle

:□ Kalorifer

□

□

Burslu

Ailesiyle

□ Elektrikli Isıtıcı
□ Soba

Genel Bilgiler
Adı Soyadı

:

E - Posta

:

Telefon (Cep)

.........................................................................................................

:

0(...............)...................................................................................

Meslek Bilgileri
Çalışıyormu
İşyeri Adı
Meslek
Ünvan
Calıştığı Kurum

Diğer Bilgiler

:
:
:
:
:

Engel Durumu :
:

Öğrenim Durumu :



Anne

:

□

Bekar

0(...............)......................................................................................................

................................................................................ ……………….

Sürekli Hastalığı :
Hayatta

..........................................................................................................................

............................................................................................................................

□ Evet □ Hayır
……………………………………………………………….

............................................................................ ………………
................................................................................ …………….
...................................................................................................

□
□
□
□
□

Yok
Yok

Evet

□
□
□

İlköğretim
Lisans

□

.............................................................................................................
............................................................................................................
.............................................................................................................

Var (...........................................)
Var (...........................................)
Hayır

□

□

Lise

□

Ön Lisans

Yüksek Lisans

Anne / Baba
Evli

□ Evet
□ Hayır
.……………………………………………………………………..

:

Velayet

□
:

□

Doktora

Evli / Birlikte

□

Annede

□

□

□ Yok □ Var (...........................................)
□ Yok □ Var (...........................................)
□ Evet □ Hayır
□ İlköğretim □ Lise □ Ön Lisans
□ Lisans □ Yüksek Lisans □ Doktora
Ayrı

Baba

Babada

:

□

Bekar

□

Evli

Vermiş olduğunuz tüm bu bilgiler, Milli Eğitim Bakanlığına ait e-okul sistemine öğrencimizin kaydı için gerekmektedir. Bu nedenle eksiksiz
tamamlanması önemlidir. Göstermiş olduğunuz hassasiyet ve destek için teşekkür ederiz.
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Öğrencinin Adı Soyadı:
Sınıfı

:

Tarih…./……./……

Gezi İzni
2020-2021 Eğitim Öğretim yılı içerisinde, okulumuz tarafından; Muğla il sınırları içinde, tüm şartların uygun olması
durumunda inceleme ve araştırma gezileri düzenlenebilinir. Öğrencimizin bu gezilere katılması ile ilgili izninizi belirterek
aşağıdaki formu doldurmanızı rica ederim.
Velisi olduğum kızım/oğlumun Muğla il sınırı içerisinde düzenlenen tüm gezilere katılmasına;
İzin veriyorum

İzin Vermiyorum

ÖĞRENCİ SOSYAL MEDYA VELİ İZİN BELGESİ
Milli Eğitim Bakanlığımız 2017/12 Sayılı Genelgesi uyarınca, velisi olduğum kızımın/oğlumun eğitim öğretim
faaliyetleri kapsamında alınan ses, görüntü ve video kayıtlarının ve aynı zamanda hazırlamış olduğu eserlerin (hikaye,
resim, fotoğraf, şiir …vb.) Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarca kullanılan kurumsal internet siteleri
ve sosyal medya hesaplarında yayınlanmasına
İzin veriyorum

İzin Vermiyorum

eTwinning, Avrupa’daki okullarla iletişim kurmak, işbirliği yapmak, projeler geliştirmek için oluşturulmuş öğrenme
topluluğudur. eTwinning, Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) kullanımıyla okullar için destek sağlayarak Avrupa’daki okullar
arası işbirliğini teşvik eder. 2005 yılında Avrupa Komisyonunun eöğrenme Programının ana hareketi olarak başlatılan
eTwinning, 2014 yılından bu yana AB Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor program olan Erasmus+'a, sıkı bir şekilde entegre
edilmiştir.
Bu topluluğun bir parçası olmak için, eğitim programımızda yapılacak etkinliklerin video ve fotoğrafları
paylaşılacaktır. Bu amaç nedeniyle aşağıdaki formu eksiksiz doldurularak okula teslim etmenizi rica ederiz.
Velisi olduğum kızımın/oğlumun eTwinning kapsamı için fotoğraf ve video paylaşımına;
İzin veriyorum

İzin Vermiyorum.

BİLGİLENDİRME FORMU VE TAAHHÜTNAME (Covid 19)
Çocuğumun ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikayeti olması durumu ile aile
içerisinde solunum yolu şikayetleri gelişen veya solunum yolu enfeksiyonu hikayesi ile hastane
yatışı yapılan kişi varlığında ya da COVID-19 tanısı alan kişi bulunması durumunda çocuğumu
kuruma getirmemem gerektiği konusunda bilgilendirildim.

Yukarıda belirtilen durumlarda çocuğumu kuruma getirmeyeceğimi kabul ve taahhüt ederim.

Veli Adı Soyadı
Özel Pinokyo Anaokulu Kayıt Formları

:

İmzası:
2.5

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÖĞRENCİ KAYIT SÖZLEŞMESİ

ÖĞRENCİ BİLGİLERİ
T.C. Kimlik Numarası
Adı ve Soyadı
Sınıfı

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİ
(Başladığı Tarihten itibaren 9 ayı kapsar)

1. EĞİTİM ÖĞRETİM:
3-6 Yaş Eğitim Öğretim YılıTam Gün Eğitim Programı Ücreti(9 aylık)
 Sabah Kahvaltısı+Öğle Yemeği+İkindi Kahvaltısı dahil

:

2. SERVİS :
Servis Ücreti
 Sabah alış – Akşam bırakılış (Aylık Ücret)

3. KIRTASİYE VE TEMİZLİK ÜCRETİ:
a) 3-4 yaş grubu Kırtasiye Ve Temizlik Ücreti

b) 5-6 yaş grubu Kırtasiye Ve Temizlik Ücreti
 1. Dönem kırtasiye ücreti EYLÜL’de,
 2. Dönem kırtasiye ücreti ŞUBAT’da alınır.

23.000TL

:

400TL

:

1.000TL x2

:

1.250TL x2

2020 -2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
Özel Pinokyo Anaokulu
(9 AYI KAPSAR)

1) EĞİTİM ÖĞRETİM ÜCRETİ
a) AYLIK TAKSİTLE ÖDEME

YILLIK

b) PEŞİN ÖDEME
KAYIT TARİHİNDE
BANKAYA PEŞİN ÖDEME
(Kırtasiye hariç)

c) KREDİ KARTIYLA ÖDEME
KAYIT TARİHİNDE
KREDİ KARTINA TEK ÇEKİM AĞUSTOS
(Kırtasiye hariç)

İNDİRİM SONRASI TAKSİT

İNDİRİM SONRASI

İNDİRİM

TUTARI

ÖDENECEK

TUTARI

%

TL

TUTAR

23.000 TL

2,2%

504 TL

22.496 TL

9

2.500 TL
(Kırtasiye hariç)

YILLIK

AĞUSTOS

İNDİRİM

ÖDEME

SAYISI

AYLIK TAKSİT
TUTARI

ÖDEME

İNDİRİM

İNDİRİM SONRASI

Kaç ayı

İNDİRİM SONRASI

ÖDEME

İNDİRİM

TUTARI

ÖDENECEK

kapsar

B İR AYA DÜŞEN

TUTARI

%

TL

TUTAR

23.000 TL

6,0%

1.380 TL

21.620 TL

9

2.402 TL

YILLIK

ÜCRET

ÖDEME

İNDİRİM

İNDİRİM SONRASI

Kaç ayı

İNDİRİM SONRASI

ÖDEME

İNDİRİM

TUTARI

ÖDENECEK

kapsar

B İR AYA DÜŞEN

TUTARI

%

TL

TUTAR

23.000 TL

4,0%

920 TL

22.080 TL

ÜCRET

9

2.453 TL

2)KIRTASİYE ÜCRETİ
1. DÖN
3-4 Yaş grubu
Kırtasiye ve Temizlik Ücreti
5-6 Yaş grubu
Kırtasiye ve Temizlik Ücreti

2. DÖN

1.000 TL 1.000 TL 1.DÖN KIRTASİYE ÜCRETİ EYLÜLDE,
1.250 TL 1.250 TL

2.DÖN KIRTASİYE ÜCRETİ ŞUBATTA ALINIR.

3)SERVİS ÜCRETİ
Sabah alış- akşam bırakılış (Aylık Ücret)

Özel Pinokyo Anaokulu Kayıt Formları
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Kayıt ve Ücret Detayları:
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)

Kurumumuzun süresi içinde eğitim ve öğretim ücretini ilan etmemesi halinde, kurumumuzdan bir önceki yılın eğitim
ve öğretim ücreti geçerli olacaktır.

Kurumumuz, bir sonraki yılın eğitim ve öğretim ücretini ve dönemlik Kırtasiye, Servis ücretlerini, Ocak ayından itibaren
Mayıs ayının sonuna kadar ilan eder. Bu ilanlarda ders yılı ücreti, peşin veya taksitli ödemeler ve diğer indirimlerde
belirtilir.
Kayıtlar bir Eğitim – Öğretim Dönemi için yapılır. Öğrencinin başladığı tarihten itibaren 9 ayı kapsar. Kurumumuz, Temmuz
ve Ağustos ayları boyunca farklı etkinliklerin yer aldığı Yaz Okulu programıyla hizmet vermektedir. Okulumuz MEB’in
açıklayacağı ara tatiller ve Sömestr tatilinde açık, Anaokulumuz tüm Dini ve Milli Bayramlar da resmi tatildir.
Kurumumuz, çalışma takviminde belirtilen tarihte yeni ders yılına ait ücretini ödemeyen veya geçmiş dönemlerden
ödenmemiş okul ücreti bulunan öğrencilerin kayıtlarını yenilenmez. Ücretini ödememekte ısrarcı olan velinin/vasinin
çocuğunun kaydı, maarif müfettişleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda nakil ve yerleştirme komisyonu aracılığıyla
uygun olan resmi okula alınır.

Yeni Eğitim - Öğretim dönemi için Temmuz ve Ağustos aylarında KAYIT YENİLEME işlemleri yapılır. Kayıt yenileme işlemi
tamamlanmadan yeni dönem için öğrencinin kaydı devam etmez.

Taksitli ödemelerde aylık ücretler her ayın ilk iş günü, peşin olarak, girilen ayın ücreti bankaya ödenir. Kurum banka
hesabına yapılmış olan ödemelerin açıklama bölümüne; öğrencinin adı soyadının yazılması gereklidir.
Dönemlik alınan kırtasiye ücretleri, dönem başlarındaki ilk aylarda (eylül ve şubat aylarında) peşin olarak alınır.
Peşin ödemelerde %4 -%6 arası ücretten indirim uygulanır.

Kardeş indirimlerinde her iki kardeş için %5 indirim uygulanır.

10) Sosyal ve kültürel faaliyetler, gezi ve gözlem gibi diğer etkinlikler için ücret alınmaz. Yalnızca yıl içinde yapılacak
gösterilerde öğrencilere alınan kıyafetlerin ücretleri velisi tarafından ödenir. Faaliyetlere katılım ise veli izni doğrultusunda
gerçekleşir.
11) Okulumuzun öğrencilerimizi saati:08.00- 09.30 arası, en geç alış saatimiz de 18.00’dir. Okulumuzun açılış ve kapanış
saatlerine riayet edilmelidir.
12) Anaokulundan kesin ayrılan çocukların bir ay içinde alınmayan eşyaları hayır kurumuna hibe edilir.

13) Okula gönderilecek çocuğun, özel eşyalarının isim yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir. İsim yazılmamış eşyaların
kaybolmasından sorumluluk kabul edilmez.

14) Veli okulda yapılan sağlık taramalarına uymak zorundadır. Öğrencilerimizin mikrobik hastalık veya ateşli olmaları
durumunda, bulaşıcı evresi geçene kadar evde dinlendirilmesi, alerjik vakalar da dahil olmak üzere durumları ile ilgili
gerekli tahlilleri yaptırmaları, ardından doktordan alınmış “okula gitmesinde sakınca yoktur” raporu getirerek okula
girişi sağlanmalıdır.
15) Okulun öngördüğü süre içinde okula fiziksel ve/veya psikolojik açıdan uyum sağlayamayan öğrencinin okula devam
edemeyeceği veya bir süre ara vermesi gerektiği önerilebilinir. Okul kurallarına uymayan, okul ile işbirliği yapmayan
velinin, okulumuzda velisi bulunduğu öğrencinin kaydı silinir.
16) Çocuğun kimler tarafından okuldan alınabileceği veli tarafından belirtilmeli ve kimlikleri bildirilmelidir. Aksi durumda
çocuk veli dışında kimseye teslim edilmeyecektir.

17) Eğitimci-veli, psikolog – veli görüşmelerinin önceden randevu alınarak yapılması, genellikle 13:30-15:00 saat
aralığının seçilmesi uygundur.
18) Kaybetme, yutma, takılma gibi tehlikelere karşı çocuklarınıza yüzük, künye gibi ziynet ve süs eşyaları takılmamalıdır. Bu
hususlara dikkat edilmediği takdirde doğabilecek kazalardan okul sorumlu tutulamaz.
19) Okulda yapılacak doğum günü v.b kutlamalar okul idaresine en az bir hafta önceden bildirilmelidir.
20) Doğum günü pastası haricinde okula dışarıdan yiyecek içecek getirilmeyecektir.

21) Çocuğun okulda beslenmesinden kaynaklanan problemin açığa çıkarılması için yenilen yemeklerden 72 saat numuneler
saklanıp, gerektiğinde tahlil için verilecektir. 24 saatlik sürenin sonunda muhtemel sağlık sorununun ortaya çıkması
halinde, anaokulu yiyeceklerin sağlıksız olduğu kesin olarak ileri sürülemeyecektir.
Özel Pinokyo Anaokulu Kayıt Formları
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22) Çocuklarımıza sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı verilecektir. Yiyecekler ve yemek saatleri okul idaresince
tespit edilecektir.

ÖĞRENCİ VELİSİNİN MUVAFFAKATNAMESİ:


Çocuğun anaokulunda bulunduğu sırada sağlık sorunu çıkması halinde okul idaresi çocuğu anaokuluna en yakın sağlık
kurumuna (doktor, hastane, klinik v.b) götürmeye yetkilidir. Öğrencinin ani kaza ve rahatsızlık gibi acil durumlarda
veliye ulaşılmaz ise, kesin kayıt formunda belirtilmiş yakına ulaşılacaktır. Ayrıca veliden rıza ve muvaffakat alınmasına
gerek yoktur. Öğrencinin okula devam durumu, sağlığı, genel hareket ve davranışları ile yakından ilgilenmekle
yükümlüdür.

SERVİS:

Servis düzeninin aksatılmaması için çocuklar zamanında hazırlanarak öğretmenine teslim edilecek; eve dönüş saatinde
veliler tarafından karşılanacaktır. Servis dışı çocuğun ulaşımı pandemi tedbirleri nedeniyle servisle ulaşımı
sağlanamaz.
Servis öğretmeni veya okul yönetimi tarafından önceden alış ve/veya bırakılış saati bildirilmesi, ve bu saate velinin
riayet etmesi gereklidir.
Servisin işleyişi açısından özellikle alışlarda öğrenciler 2 dakikanın üzerinde beklenemez servise devam edilir.
Servis ücreti okul idaresi tarafından tespit edilecektir.

İş bu sözleşmede yer alan hususların yerine getirilmesi ve gerekli tebligatların yapılabilmesi için belirtmiş olduğum adresimin
yasal ikametgâhım olduğunu beyan eder adres değişikliği durumunda 15 gün içerisinde yazılı olarak okulunuza bildirmediğim
takdirde bu adrese yapılacak tebligatın geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederim. İhtilaf vukuunda bu sözleşmeden
doğabilecek tüm anlaşmazlıkların hal mercii Marmaris Mahkemeleri ve icra daireleridir.
Pandemi Dönemi:

2020 – 2021 Eğitim Öğretim Süresinde yeni bir pandemi süreci oluştuğunda uyulacak şartlar;
A.
B.
C.
D.

E.

Okula yeni kayıt olmuş öğrenci pandemi nedeniyle Eylül ayı içerisinde okulun kapanması durumunda, Eylül ayı ödemesi
alınarak kaydı silinir.
Pandemi döneminde resmi olarak okulun kapalı kaldığı sürece uzaktan eğitime devam edebilecektir. Eğitim yapıldığı sürece
aylık ücretin %60 kısmı tahsil edilecektir.
Kayıtlı öğrencinin okuldan ayrılması durumunda 1 Eylül 2020- 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında öğrencinin herhangi bir
nedenle ayrılması halinde kalan ayların toplamının %10’nu ödemek zorundadır.
MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğindeki 56’ncı maddesi hükümlerince; eğitim ve öğretim yılı başlamadan YILLIK
PEŞİN ÖDEME yapmış ve okulumuzdan ayrılanlara ödenen yıllık ücretin %10 kısmı kesilerek kalanı veliye geri ödenir.
Eğitim Öğretim yılı başladıktan sonra okulumuzdan ayrılanların yıllık peşin ödemesinde ise yıllık ücretin %10 kısmı ve
öğrenim gördüğü sürenin tümü kesilerek hesaptan düşülür geri kalan kısmı veliye geri ödenir.
1 Eylül 2020- 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında ayrılan öğrencilerin 1. Dönem ve 2. Dönem Kırtasiye ücretleri iade
edilmez

ÖDEME PLANI

TARİH

HANGİ AYA AİT OLDUĞU

1

01/09/2020

EYLÜL AYI+1. Dön Kırtasiye Ücreti

3

02/11/2020

KASIM AYI

2
4
5
6
7
8
9

01/10/2020
01/12/2020
04/01/2021
01/02/2021
01/03/2021
01/04/2021
03/05/2021

TUTAR

EKİM AYI

ARALIK AYI
OCAK AYI

ŞUBAT AYI+2. Dön Kırtasiye Ücreti
MART AYI

NİSAN AYI

MAYIS AYI

Velisi bulunduğum………………………………………………………………………….’ın, 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında Özel
Pinokyo Anaokulu’na kaydının yapılmasını istiyor, Kayıt Kabul Sözleşmesine uyacağımı taahhüt ediyorum.

İş bu sözleşme Ü Ç ( 3 ) s a y f a d a n oluşmaktadır. Bu, öğrenci kayıt sözleşmesinin tüm hükümlerini eksiksiz olarak okudum,
anladım ve herhangi bir tereddüdüm olmaksızın tamamen hür irade ve arzumla kesin olarak kabul ediyorum. Sözleşme üç sayfadan
ibaret olup iki nüsha tanzim edilmiş ve bir nüshası tarafıma teslim edilmiştir.

Öğrenci Velisinin
Adı Soyadı
İmzası

:
:

Özel Pinokyo Anaokulu Kayıt Formları

İmzalandığı tarih

:………/…………/2020
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Birgül BAĞCI
Kurum Müdürü

