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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την έναρξη της Α΄ Περιόδου ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ στην Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
του σχολικού έτους 2018 - 2019
Αγαπητοί γονείς,
Η Ελληνογαλλική Σχολή Πειραιά “Saint-Paul” αρχίζει τη διαδικασία εγγραφών για την Α΄
Γυμνασίου του σχολικού έτους 2018-2019 με την Α’ περίοδο έγκαιρης εγγραφής που ξεκινά
την Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2017 και διαρκεί μέχρι 31 Ιανουαρίου 2018.
Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας της α΄ περιόδου εγγραφών, όσοι γονείς προχωρήσουν
σε οριστική εγγραφή των παιδιών τους στην Α΄ Γυμνασίου μπορούν να καρπωθούν την
προβλεπόμενη έκπτωση έγκαιρης εγγραφής.
Πληροφορίες για τα ύψος των διδάκτρων-κομίστρων μπορείτε να πάρετε από τη Σχολή,
όπου και μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση εγγραφής στη Γραμματεία (κ. Χαλαβατζή) τις
εργάσιμες ημέρες από τις 8πμ. έως τις 3μ.μ. και να κλείσετε ραντεβού για να ενημερωθείτε για
θέματα που αφορούν στη φοίτηση στο “Saint-Paul” από τη Γενική Διευθύντρια της Σχολής.
Για την εγγραφή ενός μαθητή στο σχολείο μας, δεν είναι απαραίτητη η γνώση της
γαλλικής γλώσσας.
Ωστόσο, όσοι μαθητές έχουν διδαχθεί στο Δημοτικό σχολείο τους γαλλικά έχουν τις
εξής δυνατότητες:
 Εφόσον είναι κάτοχοι κάποιου διπλώματος DELF (Α1 ή Α2) να καταταγούν σε τμήματα
ανάλογα με το βαθμό και το επίπεδο του διπλώματός τους.
 Εάν δεν είναι κάτοχοι κάποιου διπλώματος μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα
στη γαλλική γλώσσα δωρεάν για τρεις εβδομάδες κατά την περίοδο Ιουνίου – Ιουλίου
2018, προκειμένου να καταταγούν σε τμήματα.
Σε επόμενη ανακοίνωση, που θα κοινοποιηθεί εντός του Φεβρουαρίου, θα ενημερωθείτε
για τις κενές θέσεις στην Α΄ Γυμνασίου που θα προκύψουν μετά τη λήξη της Α’ περιόδου
εγγραφών οι οποίες θα καλυφθούν τη Β’ περίοδο εγγραφών Μαρτίου – Απριλίου 2018.
Ευχόμαστε σε όλους τους μαθητές καλή πρόοδο και καλή σχολική χρονιά.
Από τη Διεύθυνση της Σχολής

