Πειραιάς, 10 Απριλίου 2020
Προς τους κ.κ. γονείς του
Νηπιαγωγείου – Παιδικού Σταθμού «BIRDS»
Σχολικό έτος 2020-2021
Ενημέρωση για τα δίδακτρα, τις εκπτώσεις και τις εγγραφές
Αγαπητοί γονείς,
Είναι γεγονός ότι η αρχή του τρίτου τριμήνου της σχολικής χρονιάς που διανύουμε
συνέπεσε με την αντιμετώπιση ενός πρωτοφανούς προβλήματος που πλήττει μέχρι και
σήμερα την παγκόσμια κοινότητα και την πατρίδα μας το οποίο πρέπει να
ξεπεράσουμε με ασφάλεια και ηρεμία, οργανώνοντας παράλληλα τις δράσεις μας για
το μέλλον. Εμείς, όπως γνωρίζετε από την πρώτη στιγμή εξασφαλίσαμε στους μαθητές
μας με συνέπεια, οργάνωση, πρόγραμμα και στρατηγική την εκπαιδευτική συνέχεια.
Με αυτές τις σκέψεις και εν όψει της επόμενης σχολικής χρονιάς 2020-2021 και της
επιθυμίας που εξέφρασαν πολλοί γονείς, επικοινωνούμε μαζί σας για να σας
ενημερώσουμε αυτή τη φορά για τα δίδακτρα και τις εκπτώσεις, προκειμένου να
κάνετε εγκαίρως τον προγραμματισμό σας.
Πιο συγκεκριμένα για την επόμενη σχολική χρονιά τα δίδακτρα θα παραμείνουν
στα ίδια επίπεδα σε συνδυασμό με μία σειρά από εκπτώσεις, προκειμένου να
συμβάλλουμε κι εμείς στο μέτρο των δυνατοτήτων μας στην αντιμετώπιση των
δυσχερειών που προέκυψαν στην ελληνική κοινωνία για μία ακόμη φορά.
Στο πνεύμα αυτό σας ενημερώνουμε ότι τα βασικά δίδακτρα της επόμενης
χρονιάς παραμένουν στο ίδιο ακριβώς ύψος. Πιο συγκεκριμένα: Παιδικός Σταθμός –
Προνήπιο: 3350€, Νηπιαγωγείο: 3600€. Τα κόμιστρα των σχολικών επίσης
παραμένουν στο ποσό των 1180€ και 690€ αντίστοιχα η μία διαδρομή.
Επιπροσθέτως θα ισχύσουν οι εξής εκπτώσεις:
1. Για τους γονείς που έχουν δύο παιδιά που φοιτούν στα Εκπαιδευτήρια
«ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ-BIRDS» έκπτωση 5% στα βασικά δίδακτρα και έκπτωση 15% στα
κόμιστρα των σχολικών αυτοκινήτων για κάθε παιδί. Για τους τρίτεκνους γονείς που
φοιτούν στα Εκπαιδευτήρια «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ-BIRDS» στα δύο πρώτα παιδιά θα
ισχύσουν οι παραπάνω εκπτώσεις και για το τρίτο παιδί αποφασίστηκε έκπτωση 40%
στα βασικά δίδακτρα και 15% στα κόμιστρα των σχολικών αυτοκινήτων.
2. Έκπτωση 10% στα βασικά δίδακτρα και 5% στα κόμιστρα των σχολικών αυτοκινήτων
με την καταβολή όλου του ποσού μέχρι και την Τετάρτη 20 Μαΐου 2020. Στην
περίπτωση αυτή ισχύει και η έκπτωση των αδελφών και για τα δύο παιδιά.


3. Έκπτωση 5% στα βασικά δίδακτρα και 5% στα κόμιστρα των σχολικών αυτοκινήτων
με την καταβολή όλου του ποσού μέχρι και την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020.
Στην περίπτωση αυτή ισχύει και η έκπτωση των αδελφών και για τα δύο παιδιά.
4. Έκπτωση 5% στα βασικά δίδακτρα και 10% στα κόμιστρα των σχολικών αυτοκινήτων
στους γονείς που εργάζονται στο δίκτυο των καταστημάτων της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
μέσω του προγράμματος “THE WINNERS Card”. Στην περίπτωση αυτή ισχύει και η
έκπτωση των αδελφών και για τα δύο παιδιά.
5. Έκπτωση 5% στα βασικά δίδακτρα για τους μαθητές που έχουν αδέλφια που φοιτούν
στο Saint-Paul.
6. Συνεχίζεται και για το προσεχές σχολικό έτος η έκπτωση 5% στα βασικά δίδακτρα σε
κάθε σύσταση νέας εγγραφής μαθητή. Η έκπτωση αυτή θα γίνεται, αφού ολοκληρωθεί
η εγγραφή αφενός στο νεοεγγραφέντα μαθητή και αφετέρου στον γονέα του μαθητή
που έκανε τη σύσταση.
7. Όσον αφορά στις προαιρετικές δραστηριότητες οι τιμές παραμένουν ίδιες με τη
φετινή χρονιά.
Ενημερώνουμε επίσης τους κκ. γονείς όσον αφορά στην τιμολόγηση των
κομίστρων των σχολικών λεωφορείων τα οποία υπολογίζονται όχι ανά ημερήσια
διαδρομή, αλλά ετησίως, δηλαδή με συνολικό τρόπο (πάγια έξοδα, έξοδα
συντήρησης, στάθμευσης, προσωπικού, δανειακές συμβάσεις, κτλ), όπως και των
προαιρετικών δραστηριοτήτων της επόμενης χρονιάς ότι λόγω αυτής της έκρυθμης
κατάστασης είτε θα καλυφθούν εντός της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, είτε θα γίνουν
αναλογικές εκπτώσεις εάν χρειαστεί σε όσους φέτος χρησιμοποίησαν αυτές τις
υπηρεσίες κατόπιν συνεννόησης με το Λογιστήριο, διότι δεν έχει ακόμα
καθοριστεί από την Πολιτεία η ημερομηνία της επανέναρξης των
μαθημάτων, ούτε η λήξη ή η ενδεχόμενη παράταση του σχολικού έτους.
Συνεπώς, μέχρι την οριστική λύση αυτού του θέματος παρακαλούμε θερμά να
καταβάλλονται κανονικά τα ποσά των μηνιαίων δόσεων.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την καλή συνεργασία, την τήρηση των
ημερομηνιών καταβολής των μηνιαίων διδάκτρων, διότι είναι καθοριστικής σημασίας
για την εύρυθμη λειτουργία των εκπαιδευτηρίων μας.
Αμέσως μετά το Πάσχα η Γραμματεία θα σας στείλει το έντυπο της εγγραφής για
την επόμενη σχολική χρονιά.
Για τις χρεώσεις του Διευρυμένου Προγράμματος (με αργίες δημοσίων
υπηρεσιών και μέχρι τις 15 Ιουλίου) και του Απλού Διευρυμένου Προγράμματος
(καθημερινή παραμονή μέχρι τις 16.30) ή για οποιαδήποτε άλλη συμπληρωματικήδιευκρινιστική πληροφορία παρακαλούμε απευθυνθείτε στη Γραμματεία.
Για τις Άγιες Ημέρες τού Πάσχα ευχόμαστε υγεία σ’ εσάς και στα παιδιά σας,
τους μαθητές μας, κάνοντας και μία ακόμα ευχή: να υποδεχθούμε ξανά τα παιδιά μας
στο φυσικό τους περιβάλλον, το σχολείο τους έχοντας ξεπεράσει τη σκληρή δοκιμασία
και έχοντας διδαχθεί και συνειδητοποιήσει και λόγω αυτής την ουσία και τις
πραγματικές αξίες της ζωής μας.
Από τη Διεύθυνση

