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ÖZEL BİNBİR ÇİÇEK KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ

FİYAT TEKLİF FORMU
T.C. ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞINA
Binbir Çiçek Çocuklar Evi ve Montessori Önokulu halen Reşit Galip Caddesi.
Fıskiye Sokak No: 16 ÇANKAYA-ANKARA adresinde, Ekim 2009’da açılış
yaparak yaklaşık 12 yıldır hizmet vermekte olup toplam 134 öğrenci kontenjana
hizmet verecek kapasiteye sahip durumdadır. Bir Montessori okulunun olmazsa
olmaz tüm felsefi ilkelerine bağlı kalan okulumuzda, yeni doğan-infant (6-18 ay),
Montessori Önhazırlık- Toddler (18-36 ay) ve Montessori (3-6 yaş) gruplarına 4 katlı
müstakil ve güvenli binasında T.C: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına
bağlı olarak hizmet vermeyi sürdürmektedir.
Montessori eğitimi, gelişimin dört temel basamağını içermektedir: zihinsel/bilişsel
gelişim, psikolojik gelişim, fiziksel gelişim ve sosyal gelişim. Bu gelişim alanları
Montessori eğitiminin temel ilkesi olan “çocuğun kendi potansiyelinin farkına
varıp geliştirmesine izin vererek onu teşvik etme” görüşü ile yakından ilişkilidir.
Okulumuz, bu alanlardaki gelişimlerin çocuğun desteklendiği ve teşvik edildiği
zengin materyallere sahip olarak çocukların hangi alanlarda eğitim gördükleri, ne
şekilde öğrendikleri, materyallerin nasıl sunulduğu, çocukların neşeli ve başarılı
öğrenme süreçleri geliştirmesi adına ne tür ortamlarda (iç ve dış mekanlar) eğitim
gördükleri, ebeveynin rolünün okul öncesi çocuğun öğrenme sürecini teşvik edici ve
kolaylaştırıcı olup olmadığına dair Amerikan Montessori Derneği kuralları ve
felsefesini izler.
Okulumuzda COVID-19 pandemi sürecindeki hijyen ve sağlık güvenliği
kapsamında alınan tüm tedbirler ektedir.
https://binbircicekkresi.com/covid-19-kapsaminda-okulumuzda-aldigimiz-onlemler/
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Bu kapsamda; Okulumuzda halen yasal olarak sadece kardeşler için %10 indirim
uygulaması yapılıyor olmasına rağmen, Baronuza kayıtlı Avukatlar ile Baronuz
personellerinin, bu durumu belgelendirmesi halinde;
1. Bireysel başvuru yapan her bir öğrenci ücretinde (kardeş indirimi kapsamına
alınarak) güncel kayıt ücreti üzerinden %10 indirim uygulanacaktır.
2. Bireysel başvuru yapan öğrencilerimizin kardeş olması halinde ilaveten %5
indirim uygulanacaktır.
3. Okulumuzun eğitim-öğretim anlayışı montessori müfredatı ve felsefesi
kapsamında olacaktır.
4. Her sınıf (grup) için (1) Montessori Öğretmeni grup sorumlusu, (1) İngilizce
Öğretmeni ve eğitim koordinatörü hizmet vermektedir.
5. Okulumuzun diğer tüm işleyiş ve eğitim-öğretim süreci talep halinde yazılı ve
görsel olarak arz edilecektir.
6. Yukarıda belirtilen indirim oranları kırtasiye ödemesi gibi ilave ödemeler için
de geçerli olacaktır.
7. İlerleyen süreçte oluşabilecek Dönem başı zamları TÜİK tarafından açıklanan
resmi TÜFE oranını geçmeyecek şekilde düzenlenecektir.
8. Belirtilen şartlar Okulumuz ve Baronuz arasında bu çerçevede yapılacak bir
protokol veya anlaşma süresine bağlı olarak tüm kayıtlı avukatlarınız ve
baronun personelleri için geçerli olacaktır.
9. Anlaşma süresi içerisinde kayıt yaptıran avukat ve personelleriniz için anlaşma
süresi sona erse bile öğrencimizin okul öncesi eğitim-öğretim süreci
tamamlanıncaya kadar belirtilen indirim oranlarından faydalanmaya devam
edecektir.
10.Belirtilen indirim oranları Baronuzun referans olması ve tarafımıza bildirilmesi
halinde; anlaşmalı ya da bağlantılı olduğunuz diğer tüm dernek, kurum,
kuruluş, özel ve tüzel kişilikler için de geçerli olacaktır.
Baronuza kayıtlı avukatlar ile baronuz personellerinin ihtiyacı olması halinde,
belirtilen indirim oranları ve şartlarla yukarıda belirtilen hususlar kapsamında hizmet
vermeyi kabul ve taahhüt ederiz. 15.02.2021
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