ÖZEL TRAKYA EĞİTİM KURUMLARI
2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
FİYAT LİSTESİ
BÖLÜMÜ
ANASINIFI
İLKOKUL
1.- 2. - 3. - 4.
ORTAOKUL
5. – 6. – 7. – 8.
ANADOLU LİSESİ
9. - 10. - 11. - 12.
YEMEK
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14 Ocak 2019
15 Şubat 2019
12.000.-TL

1 Haziran 2019
tarihinden itibaren
16.200.-TL

17.250.-TL

21.350.-TL

19.300.-TL

23.600.-TL

19.300.-TL

23.800.-TL

4.000.-TL

4.000.-TL

Ücretlerimize KDV dahildir. Eğitim ve yemek ücretlerinde KDV oranı % 8’dir.
Peşin ödemelerde eğitim ve yemek ücreti üzerinden %5 indirim uygulanır.
Taksitli seçeneklerde peşinat olarak ücretin % 20’si alınır. Taksitli ödemelerde en son taksit tarihi
20 Mayıs 2019’dur. Taksit ödemeleri her ayın 5’i ve 20’leridir.
Kardeşlere eğitim ücreti üzerinden %10 kardeş indirimi uygulanır.
Öğretmen çocuklarına eğitim ücreti üzerinden %5 indirim uygulanır.
Mezunlarımızın çocuk ve kardeşlerine eğitim ücreti üzerinden %10 indirim uygulanır.
Anasınıfımızdan ilkokulumuza, ilkokulumuzdan ortaokulumuza ve ortaokulumuzdan lisemize devam
eden öğrencilerimize eğitim ücretinden sadece ilk yıl için %10 geçiş indirimi uygulanır.
Başarı indirimi kazanan öğrencilerimiz, erken kayıt indiriminden yararlanamaz.
Okulumuzdan eğitim bursu alan öğrencilerin, kayıtlarının en geç 31.03.2019 tarihine kadar
yenilenmesi zorunludur.
Anasınıfından 8. sınıfa kadar yemek zorunludur.
14 Haziran 2019 tarihine kadar kayıt yenileme işlemini yaptırmayan öğrencilerin kayıtları ancak
kontenjan açığı kalması halinde değerlendirilecektir. Kontenjanın dolması halinde kayıt yenileme
konusunda velilerimiz yasal bir hak talep edemeyeceklerdir.
T.C. Milli Eğitim Bakanlığınca 20 Mart 2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Milli
Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 55. Maddesinin 2. Fıkrası; okullar, çalışma
takviminde belirtilen tarihte yeni ders yılına ait ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtlarını
yenilemeyebilir” hükmünü içermekte olup, bu ifadeden hareketle, kayıt yenileme takviminde kayıt
yenilemeyen, peşin, peşinat ve / veya taksitleri ödenmeyen öğrencilerimiz 2019-2020 eğitim öğretim
yılında okulumuza devam edemezler. Bu nedenle kayıtlarını yenilemeyenlere ilişkin olarak
Yönetmelik Hükümleri uygulanır.
Önceki döneme ait vadesi gelmemiş ödemeler haricindeki borç bakiyeleri kapatılmadan kayıt
yenileme işlemi yapılmayacaktır.
2019-2020 Eğitim Öğretim yılı ücreti ödemelerinde velilerimiz anlaşmalı bankalarımız AKBANK ve İŞ
BANKASI DÖS sistemiyle ödemelerini yapabileceklerdir. İsteyen velilerimiz AKBANK ve İŞ BANKASI
kredi kartına taksit yaptırabilirler. Belirtilen tarihlerde ödenmeyen taksitlere aylık %3 gecikme faizi
tahakkuk ettirilir.
PEŞİN ÖDEME İNDİRİMLERİ HARİÇ, BİRDEN FAZLA İNDİRİME HAK KAZANAN ÖĞRENCİLERE SADECE
EN YÜKSEK İNDİRİM ORANI UYGULANIR.

