2020 – 2021 E⁄‹T‹M ÖĞRETİM YILI
ÖZEL NESİBE AYDIN OKULLARI EĞİTİM VE YEMEK ÜCRETLERİ
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Sayın Veli,
Okulumuz, 2020 – 2021 eğitim öğretim dönemi kayıt işlemleri için Yapı ve Kredi Bankası ile çalışacaktır. İlan
edilen kayıt tarihlerinde, banka personeli de okulumuzda bulunacaktır. İşlemlerinizin daha hızlı ve eksiksiz yürütülebilmesi için;
★ Portal üzerinden kayıt randevusu almanızı ( Kayıt işlemlerinde öncelik randevu alan velilerimizin olacaktır. ),
★ Kendinizin ve öğrencinin nüfus cüzdanı aslı ve 1 adet fotokopisini yanınızda getirmenizi,
★ Bankadan işlem öncesi ön onay almak istemeniz durumunda, www.yapikredi.com.tr ( Taksitli Eğitim Sistemi )
adresi üzerinden başvuru yapmanızı rica ederiz.
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ANADOLU - FEN LİSESİ

EĞİTİM ÜCRETİ
(KDV Dahil)

9. sınıf

26.800

10. sınıf

27.900

11 ve 12. sınıf

28.600

YEMEK ÜCRETİ
(KDV Dahil)
4.150

2020 – 2021 yılı için, servis ücretlerimiz belirlendiğinde, web sitemizde ilân edilecektir.
Tüm yaş gruplarında servis kayıtları, 15 Nisan – 15 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
Öğrenci servis ücretleri, Eylül ayından itibaren, servis firmasına ödenecektir.
Okullarımız, MEB’in özel okul velilerine verdiği teşvikten yararlanmaktadır.
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A) DEVAM EDEN Ö⁄RENC‹LERİMİZ :
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1) Kayıt Dönemi: Devam eden, Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi ( 9, 10, 11. sınıf ) öğrencilerimizin kayıtları,
11 Ocak - 20 Ocak 2020 tarihleri arasında alınacaktır.
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2) Vadesi geçmiş ödemesi bulunan velilerimizin kayıt yenileme işlemleri; bu ödeme kapatıldıktan sonra
yapılabilecektir.
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3) Okulumuza Giriş Sınav Bursu: Nesibe Aydın Okulları Burs Yönergesine göre belirlenir. Burs Yönergesi
www.nesibeaydin.k12.tr adresinde “ Kayıt ” menüsünde yer almaktadır.
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B) YEN‹ KAYITÖĞRENCİLER :
1) Kayıt Dönemi: Anadolu ve Fen Lisesi için sınavla, kontenjan dahilinde alınacak öğrencilerin kayıtları;
3 Mart - 31 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
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2) Kayıt tarihinde, eğitim ücretinin % 10 ’ u peşinat olarak ödenecek olup kalan tutar, Yapı ve Kredi Bankası
ödeme koşulları çerçevesinde yapılabilecektir.
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ödeme koşulları çerçevesinde yapılabilecektir.

3) Okulumuza Giriş Sınav Bursu: Yeni kayıt öğrenciler için belirlenen burslar, okulumuza kayıt oldukları
tarihte uygulanır. Sonraki yıllarda ise, “ devam eden öğrencilerimize uygulanan ” Nesibe Aydın Okulları Burs
Yönergesi uygulanır.
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C) PEŞİN ÖDEME ve KARDEŞ İNDİRİMİ :
1) Kayıt tarihinde, eğitim ücretinin % 10’unun, kalan tutarın ise, aşağıda belirtilen sürelerde ödenmesi durumunda peşin ödeme indirimi uygulanır.
a) 31 Mart 2020 tarihine kadar yapılan peşin ödemelerde % 10 indirim;
b) 30 Haziran 2020 tarihine kadar yapılan peşin ödemelerde % 5 indirim uygulanır.
Burslu öğrencilerde, peşin ödeme indiriminin yarısı uygulanır.
2) Aynı eğitim döneminde okullarımızda okuyan kardeşlerden her biri için; eğitim ücretine % 10 oranında
indirim uygulanır. Peşin ödemelerde, kardeş indirimi % 5 olarak uygulanır.
3) Kurumlarımızın, muhasebe dahil, hiçbir biriminde nakit ödeme alınmaz.

Tel: (0262) 311 59 46 – KOCAELİ
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