2021 – 2022 E⁄‹T‹M ÖĞRETİM YILI

2021 – 2022 E⁄‹T‹M ÖĞRETİM YILI

ÖZEL NESİBE AYDIN OKULLARI EĞİTİM VE YEMEK ÜCRETLERİ

ÖZEL NESİBE AYDIN OKULLARI EĞİTİM VE YEMEK ÜCRETLERİ

Sayın Veli,

Sayın Veli,

Çocuğunuzun 2021 - 2022 eğitim öğretim dönemi kayıt işlemlerini yapmak için Okul Portalı üzerinden

Çocuğunuzun 2021 - 2022 eğitim öğretim dönemi kayıt işlemlerini yapmak için Okul Portalı üzerinden

kayıt randevusu almanız gerekmektedir. Portal sistemi üzerinden yapacağınız tercihe göre kayıt yenileme

kayıt randevusu almanız gerekmektedir. Portal sistemi üzerinden yapacağınız tercihe göre kayıt yenileme

işlemlerinizi yüz yüze ya da uzaktan canlı bağlantı ile okula gelmeden sonuçlandırabilirsiniz. Okul ücretleri,

işlemlerinizi yüz yüze ya da uzaktan canlı bağlantı ile okula gelmeden sonuçlandırabilirsiniz. Okul ücretleri,

Yapı ve Kredi Bankasına ödenecek olup ödeme işlemlerini bankaya gitmeden yapabilirsiniz.

Yapı ve Kredi Bankasına ödenecek olup ödeme işlemlerini bankaya gitmeden yapabilirsiniz.

1) Kayıt yenileme işlemlerini online yapacak velilerimizin bilgisayar, tablet veya cep telefonuna Zoom programını yüklemesi gerekmektedir.

1) Kayıt yenileme işlemlerini online yapacak velilerimizin bilgisayar, tablet veya cep telefonuna Zoom programını yüklemesi gerekmektedir.

2) Okula ilk defa kayıt yaptıracak velilerimizin kendisinin ve çocuğunun nüfus cüzdanı fotokopilerini Portala
yüklemeleri gerekmektedir.

2) Okula ilk defa kayıt yaptıracak velilerimizin kendisinin ve çocuğunun nüfus cüzdanı fotokopilerini Portala
yüklemeleri gerekmektedir.
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33.800

11 ve 12. sınıf

36.000

4.900
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4.900

FEN LİSESİ
ANADOLU LİSESİ

4.350
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★ Listede yer alan eğitim ve yemek ücretlerine KDV dahil değildir.

★ Listede yer alan eğitim ve yemek ücretlerine KDV dahil değildir.

★ 2020 - 2021 eğitim yılında, %1’e düşürülen KDV oranı, 30 Haziran 2021’e kadar geçerlidir. Bu nedenle, 2021 - 22 yılı Ödeme Planları, % 8 KDV oranına göre düzenlenecek olup, KDV oranlarında
yeniden indirime gidilmesi halinde, aradaki KDV farkı velilerimize iade edilecektir.

★ 2020 - 2021 eğitim yılında, %1’e düşürülen KDV oranı, 30 Haziran 2021’e kadar geçerlidir. Bu nedenle, 2021 - 22 yılı Ödeme Planları, % 8 KDV oranına göre düzenlenecek olup, KDV oranlarında
yeniden indirime gidilmesi halinde, aradaki KDV farkı velilerimize iade edilecektir.

★ 2021 – 2022 yılı için, servis ücretlerimiz ve servis kaydı işlemi detayları belirlendiğinde, web sitemizde ilan edilecektir.

★ 2021 – 2022 yılı için, servis ücretlerimiz ve servis kaydı işlemi detayları belirlendiğinde, web sitemizde ilan edilecektir.

Tel: (0332) 320 85 11 – KONYA

Tel: (0332) 320 85 11 – KONYA

KAYIT İŞLEMLERİ

KAYIT İŞLEMLERİ

A) DEVAM EDEN Ö⁄RENC‹LERİMİZ :

A) DEVAM EDEN Ö⁄RENC‹LERİMİZ :

1) Kayıt Dönemi: Devam eden öğrencilerimizin kayıtları, aşağıda belirtilen tarihler arasında alınacaktır.
a) Anaokulu ( 4, 5 yaş ) ve İlkokul ( 1, 2, 3, 4. s›n›f ) ö€rencilerimiz: 11 Ocak - 31 Ocak 2021,

1) Kayıt Dönemi: Devam eden öğrencilerimizin kayıtları, aşağıda belirtilen tarihler arasında alınacaktır.
a) Anaokulu ( 4, 5 yaş ) ve İlkokul ( 1, 2, 3, 4. s›n›f ) ö€rencilerimiz: 11 Ocak - 31 Ocak 2021,

b) Ortaokul ( 5, 6, 7, 8. sınıf ) ö€rencilerimiz: 11 Ocak - 31 Ocak 2021,

b) Ortaokul ( 5, 6, 7, 8. sınıf ) ö€rencilerimiz: 11 Ocak - 31 Ocak 2021,

c) Lise ( 9, 10, 11. sınıf ) ( Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi ) öğrencilerimiz: 11 Ocak - 31 Ocak 2021 tarihleri
arasında kayıt yaptırabilirler.

c) Lise ( 9, 10, 11. sınıf ) ( Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi ) öğrencilerimiz: 11 Ocak - 31 Ocak 2021 tarihleri
arasında kayıt yaptırabilirler.

2) Vadesi geçmiş ödemesi bulunan velilerimizin kayıt yenileme işlemleri; bu ödeme kapatıldıktan sonra
yapılabilecektir.

2) Vadesi geçmiş ödemesi bulunan velilerimizin kayıt yenileme işlemleri; bu ödeme kapatıldıktan sonra
yapılabilecektir.

B) YEN‹ KAYITÖĞRENCİLER :

B) YEN‹ KAYITÖĞRENCİLER :

1) Kayıt Dönemi: Lise ve Ortaokul için sınavla; Anaokulu ve İlkokul için mülakatla kontenjan dahilinde alınacak öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen tarihler arasında alınacaktır.

1) Kayıt Dönemi: Lise ve Ortaokul için sınavla; Anaokulu ve İlkokul için mülakatla kontenjan dahilinde alınacak öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen tarihler arasında alınacaktır.

a) Lise ( 9, 10, 11, 12. sınıf ) ( Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi ) olacak öğrenciler için :
3 Mart - 24 Mart 2021 tarihleri arasında,

a) Lise ( 9, 10, 11, 12. sınıf ) ( Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi ) olacak öğrenciler için :
3 Mart - 24 Mart 2021 tarihleri arasında,

b) Ortaokul ( 5, 6, 7, 8. sınıf ) olacak öğrenciler için : 3 Mart - 24 Mart 2021 tarihleri arasında,

b) Ortaokul ( 5, 6, 7, 8. sınıf ) olacak öğrenciler için : 3 Mart - 24 Mart 2021 tarihleri arasında,

c) Anaokulu ( 4, 5 yaş ) ve İlkokul ( 1, 2, 3, 4. sınıf ) olacak öğrenciler için: Ocak ayından itibaren kontenjan
dahilinde yapılacaktır.

c) Anaokulu ( 4, 5 yaş ) ve İlkokul ( 1, 2, 3, 4. sınıf ) olacak öğrenciler için: Ocak ayından itibaren kontenjan
dahilinde yapılacaktır.

2) Kayıt tarihinde, eğitim ücretinin % 10 ’ u peşinat olarak ödenecek olup kalan tutar, Yapı ve Kredi Bankası
ödeme koşulları çerçevesinde yapılabilecektir.

2) Kayıt tarihinde, eğitim ücretinin % 10 ’ u peşinat olarak ödenecek olup kalan tutar, Yapı ve Kredi Bankası
ödeme koşulları çerçevesinde yapılabilecektir.

C) PEŞİN ÖDEME ve KARDEŞ İNDİRİMİ :
1) Eğitim ücretlerinde

C) PEŞİN ÖDEME ve KARDEŞ İNDİRİMİ :
1) Eğitim ücretlerinde

a) 31 Ocak 2021 tarihine kadar yapılan;
• Peşin ödemelerde 2020 - 2021 yılı ücretleri,
• Taksitli ödemelerde 2021 - 2022 yılı ücretleri üzerinden % 7 indirim uygulanır.
b) 28 Şubat 2021 tarihine kadar yapılan Anaokulu (4, 5 yaş) kayıtlarında;

a) 31 Ocak 2021 tarihine kadar yapılan;
• Peşin ödemelerde 2020 - 2021 yılı ücretleri,
• Taksitli ödemelerde 2021 - 2022 yılı ücretleri üzerinden % 7 indirim uygulanır.
b) 28 Şubat 2021 tarihine kadar yapılan Anaokulu (4, 5 yaş) kayıtlarında;

• Peşin ödemelerde 2020 - 2021 yılı ücretleri,

• Peşin ödemelerde 2020 - 2021 yılı ücretleri,

• Taksitli ödemelerde 2021 - 2022 yılı ücretleri üzerinden % 6 indirim uygulanır.

• Taksitli ödemelerde 2021 - 2022 yılı ücretleri üzerinden % 6 indirim uygulanır.

c) Diğer indirim koşullarımız;

c) Diğer indirim koşullarımız;

• 28 Şubat 2021 tarihine kadar yapılan peşin ödemelerde % 12; taksitli ödemelerde % 6,

• 28 Şubat 2021 tarihine kadar yapılan peşin ödemelerde % 12; taksitli ödemelerde % 6,

• 31 Mart 2021 tarihine kadar yapılan peşin ödemelerde % 10 ; taksitli ödemelerde % 5,

• 31 Mart 2021 tarihine kadar yapılan peşin ödemelerde % 10 ; taksitli ödemelerde % 5,

• 30 Nisan 2021 tarihine kadar yapılan peşin ödemelerde % 8 ; taksitli ödemelerde % 4,

• 30 Nisan 2021 tarihine kadar yapılan peşin ödemelerde % 8 ; taksitli ödemelerde % 4,

• 31 Mayıs 2021 tarihine kadar yapılan peşin ödemelerde % 6 ; taksitli ödemelerde % 3,

• 31 Mayıs 2021 tarihine kadar yapılan peşin ödemelerde % 6 ; taksitli ödemelerde % 3,

• 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren yapılan peşin ödemelerde % 5 indirim uygulanır.

• 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren yapılan peşin ödemelerde % 5 indirim uygulanır.

2) Okula Giriş ve Bursluluk Sınav sonuçlarının açıklandığı günü takip eden hafta sonu dahil yapılan kayıtlarda
Ocak ayı koşulu uygulanır (dışarıdan yeni kayıtlı öğrenciler için).

2) Okula Giriş ve Bursluluk Sınav sonuçlarının açıklandığı günü takip eden hafta sonu dahil yapılan kayıtlarda
Ocak ayı koşulu uygulanır (dışarıdan yeni kayıtlı öğrenciler için).

3) Taksitli ödemeler 10 ay vadeli yapılıp, kayıt yapılan ay içerisinde ilk taksit ödenir.

3) Taksitli ödemeler 10 ay vadeli yapılıp, kayıt yapılan ay içerisinde ilk taksit ödenir.

4) Aynı eğitim döneminde, okullarımızda okuyan kardeşlerden her biri için eğitim ücretine %10 oranında
indirim uygulanır.

4) Aynı eğitim döneminde, okullarımızda okuyan kardeşlerden her biri için eğitim ücretine %10 oranında
indirim uygulanır.

5) Kardeş veya burs indirimi olması durumunda, 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren, peşin veya taksitli ödeme
indirim oranının yarısı uygulanır.

5) Kardeş veya burs indirimi olması durumunda, 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren, peşin veya taksitli ödeme
indirim oranının yarısı uygulanır.

6) LGS sonucuna göre, devlet okuluna geçiş yapan öğrenciler için ödenen ücretler, iade edilecektir.

6) LGS sonucuna göre, devlet okuluna geçiş yapan öğrenciler için ödenen ücretler, iade edilecektir.

7) Kurumlarımızın, muhasebe dahil, hiçbir biriminde nakit ödeme alınmaz.

7) Kurumlarımızın, muhasebe dahil, hiçbir biriminde nakit ödeme alınmaz.
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Tel: (0332) 320 85 11 – KONYA

