2020 -2021 Dönemi

OKUL ÜCRET TARİFESİ
(1 eylül / 30 haziran-10 aylık dönem )
Hizmet Adı
Ücret
* Tam gün eğitim: (08.00-18.00)
: 15.000 tl/yıl
* Yarım gün eğitim: (Her gün 5 saat)
: 10.000 tl/yıl
* Oyun Grubu (hft.3 gün x 3 saat)
:
700 tl/ay
* Etüd -yarım gün-(günde 5 saat-yemek dahil) :
700 tl/ay
* Yıllık kırtasiye ücreti
: 1500 tl/yıl
.

Ödeme şekli
10 taksit
10 taksit
aylık-nakit
aylık-nakit (tam günde %50 fazla uygulanır)
tek ödeme-nakit

** İNDİRİMLER**

No İndirim türü
İnd.oranı
İndirimli Toplam ücret
Ödeme şekli
1- Devam ve kardeş ind. % 7
14.000 tl
10 taksit
3- 5 ay + 5 ay peşin
% 13
13.000 tl/
2 x 6500-nakit
3- Yıllık peşin
% 14
12.000 tl/
Tek ödeme -nakit
* Not: İndirimler tam gün kayıtlara özel olup,her öğrenci için indirim türlerinden sadece biri uygulanır..)
AÇIKLAMALAR
1- Parıltı Anaokulu , 2002 yılında kurulmuş,müstakil bahçeli bir villada hizmet veren, M.E.B’na bağlı özel bir
anaokuludur. Her yaş grubunun ayrı sınıfı olup, sınıf kontenjanlarımız en fazla 20 öğrencidir.Toplam beş sınıfımız
(etkinlik odamız), geniş ve donanımlı bir oyun bahçemiz vardır.
2- Okulumuz çalışan annelere özel (07.00-19.00) arası açık tutulur, eğitim saatlerimiz 09.30- 16.30 arası olup,
öğrenci servisimiz de bu saatlere göre giriş-çıkış yapar. Ulaşım(öğrenci servis) hizmeti veliye aittir.
3- İlk defa okula başlayacak çocuklar için 3 gün ücretsiz deneme süresi vardır.Bu günlerde çocuğun okulda kalma
süresi 2 ila 4 saat arasında her gün arttırılarak uygulanır.
4- İngilizce, akıl oyunları, satranç (6 yaş), drama, manevi değerler (seçmeli) gibi branş etkinliklerimiz okul
ücretlerine dahildir.
5- Seramik, bale, yoga , robotik kodlama, teak-wondo , yüzme, jimnastik okulu ,gezi gibi branş etkinliklerimiz
tercihe bağlı ve ek ücretli olup, bu branşlara en az 10 öğrenci katılımı sağlandığında başlanır.
6 - Velilerimiz, internet ortamında sunulan bültenler ve yemek listesi ile yapılan etkinlikler, günlük beslenme,
günün özeti hakkında bilgi sahibi olurlar.Okulumuzda güvenlik, hijyen ve şeffaflık önemli ilkelerimizdir. Okulumuz
ve sınıf faaliyetlerimiz idare tarafından gün boyunca kamera sistemiyle izlenmekte ve kayıt edilmektedir.
7- Öğrenci kayıtları yıllıktır ve 1 eylül-30 haziran arası 10 aylık süreyi kapsar.Temmuz-Ağustos aylarında yaz okulu
uygulamasına geçilir,ücretler yeniden belirlenir.Resmi tatiller,sömestr ve ara tatiller,kar tatili, vb.nedenlerle resmi
makamlarca uygulanabilecek idari tatillerde ,veli tercihine bağlı devamsızlıklarda okul ücretlerinde indirim yapılmaz.
Doğal afet ve salgın hallerinde bakanlık kararıyla eğitime ara verilmesi halinde, okulun kapalı olduğu süreler için
peşin ödemeli velilerde MEB kararları dahilinde telafi uygulaması yapılır veya veli talebi halinde 1 aydan fazla hizmet
verilemeyen süreler için 3 ay vade ile geri ödeme yapılır.
8- Okula kayıt olduktan sonra kendi isteğiyle okuldan ayrılmak isteyen veli;
a) Aylık ödemeli kayıtlarda hizmet alınan sürelere ait okul ücretlerini tam olarak ödemiş olması halinde kaydı silinir.
b) Peşin ödeme yapan velilerde, okul başlamadan (eylül'den önce) ayrılmak istenirse, alınan peşinat 3 ay vade ile
kesintisiz geri ödenir..Okul başladıktan sonra ayrılma hallerinde ise hizmet alınan sürenin bedeli, güncel (indirimsiz)
okul ücret tarifesi üzerinden hesaplanarak kesilir ve kalanı (varsa) yine 3 ay sonra geri ödenir,
c) Kırtasiye ücretlerinde geri ödeme yapılmaz.

İletişim tel : 0212- 4878680 -82

** okul cep : 0541-5264858

** Web sitemiz: www.pariltiyuva.com

