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Boarding Fees (including Tuition) for 2020-2021 
 

 
7 Day Boarding 

7 Günlük Yatılı Eğitim 

5 Day Boarding 

5 Günlük Yatılı Eğitim 

Due Dates 

(Ödeme Tarihleri) 

Years 7 to 11 

7. Sınıftan 11. Sınıfa kadar 

(2009, 2008, 2007, 2006, 

2005) 

Years 12 and 13 

12. ve 13. Sınıf 

(2004, 2003) 

Years 7 to 13 

7. Sınıftan 13. Sınıfa kadar 

(2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 

2004, 2003) 

1st May 2020 

(1 Mayıs 2020) 
£3,000 £3,000 £2,400 

15th August 2020 

(15 Ağustos 2020) 
£6,500 £7,000 £4,800 

15th December 2020 

(15 Aralık 2020) 
£6,500 £7,000 £4,800 

TOTAL 

(TOPLAM) 
£16,000 £17,000 £12,000 

 
 

• Year 7, Year 8 and Year 9 boarding fees include accommodation, all meals, tuition and text books. 
(7., 8., ve 9.sınıfların yatılı okul ücretlerine konaklama, tüm yemekler, eğitim ücreti ve okul kitapları dahildir.) 
 

• Year 10 and Year 11 boarding fees include accommodation, all meals and tuition. However, they exclude text 
books and (I)GCSE exam fees.  
(10. ve 11. sınıfların yatılı okul ücretlerine konaklama, tüm yemekler ve eğitim ücreti dahildir. Bu tutara, 
kitaplar ve (I)GCSE sınav ücretleri dahil değildir.) 
 

• Year 12 and Year 13 boarding fees include accommodation, all meals and tuition. However, they exclude text 
books and IB/A-level exam fees.  
(12. ve 13. sınıfların yatılı okul ücretlerine konaklama, tüm yemekler ve eğitim ücreti dahildir. Bu tutara, 
kitaplar ve IB/A-Level sınav ücretleri dahil değildir.) 
 

• 7 Day boarding fees include some weekend excursions. 
(7 gün yatılı okul ücretlerine bazı haftasonu etkinlikleri dahildir.) 
 

• If your child has any special dietary requirements, a surcharge may apply. 
(Eğer çocuğunuzun özel beslenme gereksinimleri varsa, ek bir ücret uygulanabilir.) 
 

• A 20% sibling discount for second and all subsequent children is deducted from the boarding fees. 
(İkinci ve üzeri çocuğunuz için, belirtilen yatılı okul fiyatları üzerinden %20 indirim uygulanacaktır.) 
 

• A period of four months written notice is required if you are removing your child from the school. Failure to 
provide such notice will result in four months tuition fees being payable in lieu of notice.  
(Çocuğunuzu okuldan almak durumunda, dört ay öncesinden okula yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir. 
Aksi takdirde ayrıldığı tarihten sonraki dört aylık okul ücretini ödemekle yükümlü olacaksınız.) 
 

• If fees are not received within 7 days of the due date, the school reserves the right to exclude your child from 
the school.  
(Okul taksit ücretlerinin 7 gün içerisinde yapılmaması halinde ESK, çocuğunuzun okul kaydını silme hakkına 
sahiptir.) 


