ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΣΚΑΛ ΓΙΑ ΤΟ 2019/20
ΤΑΞΗ
Α' Γυμνασίου
Β' Γυμνασίου
Γ' Γυμνασίου
Α' Λυκείου
Β' Λυκείου
Γ' Λυκείου

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
€6,500
€6,500
€6,500
€7,000
€7,000
€7,000

ΛΕΜΕΣΟΣ
€6,500
€6,500
€6,500
€7,000
€7,000
€7,000

ΑΛΛΑ ΤΕΛΗ:
 Δικαίωμα Εγγραφής (υποχρεωτικό):
€240 ετησίως
 Συνδρομή Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων (υποχρεωτική) *1
€40 ετησίως
 Απογευματινή Φοίτηση (όλες οι Τάξεις) *2
Δωρεάν
 Μεσημεριανό (προαιρετικό, όλες οι Τάξεις)
€650 ετησίως (5 δόσεις: Οκτ.-Φεβ.)
 Πρόγευμα (προαιρετικό, αθλητές όλων των Τάξεων)
€350 ετησίως (5 δόσεις: Οκτ.-Φεβ.)
 Μεταφορικό Μέσο
o Λευκωσία: Παρακαλώ επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Σχολής για λεπτομέρειες
o Λεμεσός: Δεν εφαρμόζεται
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Με την εγγραφή καταβάλλονται (συνολικά €1,700):
I. €240
Δικαίωμα Εγγραφής
II. €40
Συνδρομή Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων
III. €1,420
Έναντι των διδάκτρων
2. Επιστροφή του δικαιώματος εγγραφής, των διδάκτρων και της ετήσιας συνδρομής συνδέσμου γονέων και κηδεμόνων
σε καμιά περίπτωση δεν γίνεται μετά την εγγραφή και αποτελούν εγγύηση (deposit) για τη φοίτηση του μαθητή για
μία τουλάχιστον σχολική χρονιά και όχι απλή προκαταβολή διδάκτρων.
3. Σε περίπτωση αδυναμίας συνέχισης της φοίτησης στη Σχολή, για οποιοδήποτε λόγο, τα δίδακτρα και άλλα τέλη πρέπει
να εξοφληθούν.
4. *1 Συνδρομή Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων:
I. €40 ανά οικογένεια για 1 παιδί
II. Για τις οικογένειες με περισσότερα από ένα παιδιά €10 επιπλέον για κάθε ένα από τα μεγαλύτερα παιδιά
III. Η Συνδρομή Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων των PASCAL Primary Schools πληρώνεται ξεχωριστά
5. *2 Απογευματινή Φοίτηση: Μετά το μεσημεριανό γεύμα και για δύο περιόδους θα προσφέρεται ενίσχυση στα
μαθήματα των Μαθηματικών, Νέων Ελληνικών, Αγγλικών για το γυμνάσιο και στα μαθήματα
προσανατολισμού/κατεύθυνσης για το λύκειο.
6. Τα τέλη για τις εξωτερικές εξετάσεις εξαρτώνται από το θέμα/επίπεδο/εξεταστικό σώμα και χρεώνονται χωριστά.
7. Τα δίδακτρα και άλλα τέλη αναθεωρούνται κάθε χρόνο.
8. Για τις οικογένειες με περισσότερα από ένα παιδιά, η έκπτωση των €500 δίνεται στα δίδακτρα του κάθε ενός από τα
μεγαλύτερα παιδιά.
9. Εκπτώσεις για προεξόφληση των διδάκτρων:
I. Έκπτωση 7%, αν τα δίδακτρα προεξοφληθούν μέχρι τις 5 Απριλίου 2019
II. Έκπτωση 5%, αν τα δίδακτρα προεξοφληθούν μέχρι τις 12 Ιουλίου 2019
10. Αποπληρωμή διδάκτρων γίνεται μέσω διαφόρων τραπεζικών σχεδίων αποπληρωμής των διδάκτρων, εξοικονομώντας
σημαντικό ποσό, με δόσεις έως και 14 μήνες. Αποπληρωμή διδάκτρων γίνεται και με χρήση πιστωτικών καρτών, μέσω
της JCC Smart, με πάγια εντολή πληρωμής μέσω πιστωτικών καρτών ή με τραπεζική εντολή.
11. Δελτία Επίδοσης και άλλα πιστοποιητικά δεν εκδίδονται σε περίπτωση καθυστερημένων διδάκτρων ή/και άλλων
τελών.
12. Εγγραφή για την επόμενη σχολική χρονιά δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε περίπτωση οφειλόμενων διδάκτρων ή/και
άλλων τελών.

Ενημέρωση: 19/12/2018

