PARILTI ANAOKULU YILLIK ÜCRET TARİFESİ
(1 eylül-2022 / 30 haziran-2023 dönemi)
1.seçenek (%50 Peşinatlı)
1-Tam gün
2-Yarım gün
3-Oyun grubu

: 26.000 tl/yıl (13.000 peşin +5 taksit)
: 22.000 tl/yıl (11.000 peşin +5 taksit)
: 16.000 tl/yıl ( 8.000 peşin +5 taksit)

2.seçenek (peşinatsız)
29.000 tl/yıl (2.900 tl/ay)
25.000 tl/yıl (2.500 tl/ay )
18.000 tl/yıl (1.800 tl/ay )

NOTLAR

1- Bu tarife, 01/09/2022 tarihinde başlayacak olan 10 aylık yeni döneme ait olup,kurumun bu tarihe kadar
tarifede değişiklik yapma hakkı saklıdır. (Erken kayıtlar değişiklikten etkilenmez)
2- Okul saatlerimiz tam gün (08.00-18.00), yarım gün : (09.00-13.00) arasıdır.
3- Oyun grubu saatleri: Günde 2, haftada 10 saattir.(veya haftada 3 gün-3 saat) sınıf katılımı şeklinde yapılır.
4- Yıllık kırtasiye ücreti : 3.000 tl/yıl dır.Kayıt sırasında peşin olarak ödenir.Oyun grubunda aylık hesaplanır.
5- Küçük yaş grubunda bu tarifeye %20 ilave edilir.
6 -Tam günde 3 öğün, yarım günde 2 öğün, oyun grubunda 1 öğün yemek ücrete dahildir.
7-Yaz okulu: Yüzme,spor,dış gezi ve bahçe etkinlikleriyle çok eğlenceli bir programı olan yaz okulumuz
20 haziran 2022 günü başlayacaktır. Ayrıntılı bilgi ve broşür mayıs ayı sonunda duyurulacaktır.
İNDİRİMLER

1- Kardeş ve devam indirimi (%5) tir.
2- Erken kayıt indirimi : Mayıs ayı kayıtlarında %7, Haziran ayı kayıtlarında %5 indirimli tarife uygulanır.
Erken kayıtlarda yıllık kırtasiye ücreti peşin ödenir, diğer ödemeler eylülde başlar.
3-Mayıs ayı peşin kampanya bedeli (tam gün): 20.000 tl/yıl olarak belirlenmiştir.(kontenjan sınırlıdır)
4-Tarife üzerinden toplam indirim oranı en fazla %10 olarak uygulanır.
AÇIKLAMALAR
1- Parıltı Anaokulu , 2002 yılında kurulmuş,müstakil bahçeli bir villada hizmet veren, M.E.B’na bağlı özel bir
anaokuludur. Sınıflarımız 3,4,5 ve 6 yaş grubu olarak ayrılır, sınıf mevcutlarımız ortalama 16, en fazla 20 öğrencidir.
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 servisi) veliye aittir.
3- İlk defa okula başlayacak çocuklar için 3 gün ücretsiz alışma dönemi uygulanır.Bu günlerde çocuğun okulda
kalma süresi 2 ila 5 saat arasında arttırılarak uygulanır, alışma süreci sonuçlandığında kesin kayıt yapılır.
4 – İngilizce, satranç (6 yaş), manevi değerler (seçmeli) ,psikolog desteği gibi branşlar okul ücretine dahildir.
5- Seramik, bale, yoga , robotik kodlama, teak-wondo , yüzme , gezi gibi branş ve dış etkinlikler tercihe bağlı ve ek
ücretli olup, bu etkinliklere 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- Eğitim dönemi: 1 eylül-30 haziran arası (10 aylık) süreyi kapsar.Temmuz-Ağustos aylarında yaz okuluna geçilir.
8- Resmi bayram ve sömestr tatillerinde,valilikçe uygulanan kar tatillerinde ve veli tercihiyle yapılan devamsızlık
hallerinde okul ücretlerinde hiçbir indirim yapılmaz. Ancak doğal afet ,salgın gibi nedenlerle valilikçe iki hafta ve
daha fazla süreyle eğitime ara verilmesi hallerinde telafi eğitimi veya 9.maddeye göre nakit iade işlemi uygulanır.
9 - Okuldan ayrılma – kayıt sildirme- geri ödeme işlemleri ;
a - Okuldan ayrılmak isteyen veli, hizmet aldığı süreye ait ödemelerini yapmışsa kaydı silinir ve işlem tamamlanır.
b - Peşin ve peşinatlı erken kayıtlarda, okul başlamadan (eylül'den önce) ayrılma halinde,3 ay vade ile kesintisiz geri
ödeme yapılır..Eğitim dönemi içinde ayrılmak istenirse hizmet alınan süre güncel tarifeye göre hesaplanarak kalanı
üç ay vade ile geri ödenir. (kampanya indirimi iptal edilir)
c - Kırtasiye ücretlerinde nakit veya malzeme olarak hiçbir iade yapılmaz.
İletişim tel : 0212- 4878680
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** okul cep : 0541-5264858

** Web sitemiz: www.pariltiyuva.com

