SAYIN VELİMİZ,
2019-2020 Öğretim Yılı ücretlerimiz yönetmelik gereği ilan edilerek yürürlüğe girmiştir.
KAYIT YENİLEMELERDE İNDİRİM FIRSATI
Mali kayıtların tamamlanması durumunda, eğitim ve yemekte 28.02.2019 tarihine kadar %

30 Mart 2019 tarihine kadar % 8 indirim uygulanacaktır.
*Kayıt yenilemeler

10,

e-randevu sistemi ile yapılmaktadır.

Büyük Kolej web sayfası www.buyukkolej.k12.tr / randevu / maliişler seçimi ile randevu
alınmaktadır.
*Randevu saatinde okul mali işler biriminde bulunmanız durumunda en kısa sürede kayıt yenileme işlemleriniz
sonuçlandırılacaktır.
*İlkokul 1.sınıf, 5.sınıf ve 9.sınıfa kayıt yaptıracak velilerimizin randevu alarak, öncelikle okul müdürlükleri ile
görüşmelerini rica ediyoruz.
28.02.2019 KADAR 30.03.2019 KADAR

EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜCRETLERİ
OKUL ÖNCESİ (YEMEK ,BESLENME DAHİL)
İLKOKUL
(YEMEK DAHİL)
ORTAOKUL
KOLEJ
FEN LİSESİ

Ücretler
28.850 TL
34.000 TL
35.450 TL

% 10 İnd.Ücret
25.965.-TL
30.600.-TL
31.905.-TL

% 8 İnd.Ücret
26.540.-TL
31.280.-TL
32.615.-TL

35.850 TL
36.730 TL

32.265.-TL
33.055.-TL

32.980.-TL
33.790.-TL

4.770 TL

4.295.-TL

4.390.-TL

YEMEK ÜCRETLERİ
ORTAOKUL- KOLEJ- FEN LİSESİ

TAKVİYE KURSLARI
8. sınıf öğrencilerimizin LGS, 11. ve 12. sınıf öğrencilerimizin ise TYT+AYT sınavlarına hazırlanmalarını sağlamak,
ara sınıflarımıza ise temel derslerde destek olmak amacıyla okulumuzda Destek Eğitim Programları
düzenlenmektedir.

TAKVİYE KURSLARI
8.sınıflar Hazırlık Kursu (LGS)
11.sınıflar Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı Hazırlık Kursu(TYT+AYT)
12.sınıflar Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı Hazırlık Kursu(TYT+AYT)+ Soru Çözümü
Okul Öncesi Sınıfları Etüdü
1,2,3,4. Sınıflar Ödev Etüdü (Aylık)
5,6. Sınıflar Ödev Etüdü

2.415.-TL
4.480.-TL
4.970.-TL
Ücretsiz
355.-TL
3.125.-TL

3,4,5,6,7,9,10.Sınıflar Destek Çalışmaları

Ücretsiz

İlkokul Destek Eğitim Programları (Ders Başına/Aylık)

495.-TL

ÖZEL İNDİRİMLER
* Kardeş indirimi her bir öğrenci için %5 olarak uygulanmaktadır. Burslu öğrencilerden biri kardeş indiriminden
faydalanabilir.
* Büyük Kolej mezunlarımızın çocuklarına %20 indirim uygulanmaktadır.
* Kayıt Yenilemelerde Okul Öncesi ve 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12. sınıflarda mali kayıtların tamamlanması
durumunda eğitim ve yemekte 28.02.2019 tarihine kadar % 10, 30 Mart 2019 tarihine kadar %8 indirim
uygulanacaktır ; belirtilen tarihlerde yeni kayıtlarda indirim oranımız % 5 uygulanacaktır.
* Peşin ödeme indirimi 30 Mart 2019 tarihine kadar yapılacak kayıtlarda %5 olarak uygulanacaktır.
* Ödeme taksitleri Mart 2019 ayı sonuna kadar 1+11 taksit olarak , takip eden aylarda ise birer taksit düşerek
uygulanacaktır.
* Peşin ödeme ve kardeş indirimi hariç, birden fazla indirime hak kazanan öğrenciler için en yüksek indirim oranı
uygulanmaktadır.
* Okulumuz MEB’nın özel okul velilerine verdiği eğitim öğretim desteğinden yararlanmaktadır.
ÖDEMELERLE İLGİLİ BİLGİLER
* Yukarıda belirtilen FİYATLARA KDV DAHİLDİR. Geçerli KDV oranı ilanda yer alan hizmetlerimiz için % 8’dir.
* Kayıt yenilemeler 30.03.2019 tarihine kadar yapılır, bu tarihten sonra yapılacak kayıt yenilemelerde ancak kurum
kontenjanı uygunsa indirimsiz ücretler ile öğrenci kaydı yapılabilir.
* Okul öncesi ve ilkokul sınıflarında yemek ücretine beslenme dahil olup ödemelerde eğitim ve yemek birlikte
değerlendirilecektir.
* 5,6. sınıf etütlerimiz 10 kişinin altında talep olması halinde açılmayacaktır.
* Ödenen eğitim ve yemek ücretlerinin yasa ve mevzuat hükümleri dışında herhangi bir şekilde veya herhangi bir
nedenle iadesi söz konusu olmayacaktır.
* Yasal uygulama nedeniyle öğrenci faturaları, eylül-haziran ayları arasında eşit taksitlerle düzenlenmektedir.

