ÖZEL NOTRE DAME DE SION FRANSIZ LİSESİ
KAYIT İŞLEMLERİ
( KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER VE VELİLERİ İÇİN )
Kayıt işlemlerinin yasal veli tarafından yürütülmesi gerekmektedir.
(Noterden tasdikli vekaletname ile yetkilendirilmiş kişi de okuldaki kayıt işlemlerini yürütebilir;
ancak banka sözleşme işlemlerinin tamamlanabilmesi için yasal velinin şahsen başvurusu
gereklidir.)
Kayıt numarası alınız. Kayıt işlemlerinin sonuna kadar yanınızda bulundurunuz.(Asil listede iseniz
ana girişten; yedek listedeyseniz isim okuma sırasında)
SIRANIZI BEKLERKEN /Sergi Salonunda
➢ İngilizce Formu’nu,
➢ Servis Formu'nu,
➢ Fransızca öğretim yapan bir ortaokuldan geliyorsanız Fransızca/ Türkçe Yeterlilik Sınavı
başvuru dilekçesini doldurabilir;
➢ Öğrenci Bilgi Formu'nda sorulacak sorulardan bilmediklerinizi tamamlayabilir;(anne-baba
iş, ev adresi, telefon numaraları vb.)
➢ Öğrencilerimize,öğretmenlerimize sorularınızı yöneltebilirsiniz.
Sıranız geldiğinde bir üst katta bulunan Öğrenci İşlerine davet edileceksiniz.
SIRANIZ GELDİĞİNDE/ Öğrenci İşlerinde
Sıra numaranızı, veli kimliğinizi ve öğrenci kimliğini ibraz ediniz. Kayıt için gerekli belgeleri
ve doldurmuş olduğunuz formları sırasıyla teslim ediniz.
Kayıt için gerekli belgeler
Öğrencinin
1. Nüfus cüzdanının aslı (görüldükten sonra iade edilecektir) ve fotokopisi
2. Son zamanlarda çekilmiş 6 vesikalık resim
3. Kan grubunu gösterir belge (Nüfus cüzdanında belirtilmiş olması yeterlidir.)
4. Ebeveynler boşanmışlarsa velâyet belgesi ve fotokopisi
Öğrenci okul numarası belirlendikten sonra aldığınız kayıt fişiyle bankaya gidiniz.
BANKA İŞLEMLERİ
Kayıt sırası banka işlemlerinde de devam etmektedir.
Kayıtlar sırasında bankanın yetkileri okulda bulunacaktır. Aynı zamanda Akbank Harbiye
Şubesi okulun hemen yanındadır.

➢ İlk taksiti yatırınız, çift dekont alınız ( İlk taksit 7.640 TL , toplam öğrenim ücreti 45.840,00
TL, peşin ödeme durumunda toplam öğrenim ücreti 43.089,60 TL dir.)
İlk taksiti havale veya EFT yoluyla yapmak için banka bilgileri
Akbank Harbiye Şubesi
IBAN TR21 0004 6001 6688 8000 0646 00
(Kesin kayıt hakkı kazandığınız açıklanmadan hiçbir ödeme yapmayınız.)
➢ Banka ile sözleşme yapınız.
➢ Sözleşme için yanınızda bulunması gereken belgeler,sözleşmeyi imzalayacak kişiye ait
nüfus cüzdanı ve fotokopisi, ikâmetgâh senedi ya da son aya ait telefon, elektrik, su vs..
faturası ve gelir getiren belgedir.
Kayıt ücretinin tamamının peşin ödenmesi durumunda sözleşme yapılmasına gerek yoktur.
Dikkat: Yoğun kayıt günlerinde okuldaki şube dışında okulun yanındaki banka şubesine giderek
de sözleşme yapabilirsiniz. Yoğun günlerde banka yetkileri şubede de önceliği kayıt işlemini
gerçekleştiren velilere vermeye özen göstereceklerdir. Hem okul hem bankanın çok yoğun olması
durumunda sözleşmeyi bir sonraki iş günü tamamlayabilirsiniz.
Ardından yeniden Öğrenci İşlerine gidiniz.
ÖĞRENCİ İŞLERİ 2.AŞAMA
➢ Taksit dekontu, bankadan alınan sözleşmenin bir kopyası ve kayıt fişini Öğrenci İşlerine
teslim ediniz.
➢ Bu aşamada kaydınız onaylanacak, internet sitesindeki Öğrenci Bilgi Formu linki etkin
hale gelecektir. Öğrenci İşlerinin hemen karşısında hazırlanmış olan sınıftaki bilgisayarlarda
Öğrenci Bilgi Formu’nun internet ortamında doldurunuz. Gerektiğinde orada bulunan mezun
öğrencilerden destek alabilirsiniz.
Kayıt çekilmesi söz konusu olursa “Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği”nin ücretlerin iadesi
maddesine göre yıllık ücretin yüzde 10’unun iade edilmediğini hatırlatırız.
SON ADIM:
➢ Okul tarafından e-okul sistemi üzerinden öğrencinin okulumuza resmi kayıt işlemi
gerçekleştirilecektir. (Özel okula kayıt olan öğrenci Anadolu Liseleri için ilk başvuruda
bulunamaz, nakil dönemlerinde nakil başvurusunda bulunabilir.)
➢ Başka bir okula kayıtlıysanız hemen okulu arayıp kaydı çekeceğinizi bildiriniz, mümkünse
hazırlamış olduğunuz matbu bir yazıyı kendilerine gönderiniz.
➢ İlk tanışma toplantısı 29 Ağustos Salı saat 14.30 'dadır. Bu konuda ve diğer tüm konularda
internetteki duyuruları takip ediniz.
➢ Tüm sorularınız için ndsl@nds.k12.tr adresine mail atabilirsiniz.
NOTRE DAME DE SION'A HOŞ GELDİNİZ.
ŞİMDİ TATİL ZAMANI…
İYİ TATİLLER..

