Blankett 1

ANSÖKAN
OM GYMNASIEPLATS VID SVENSKA SKOLAN I PARIS (SSP)
LÄSÅRET 2018 - 2019

Foto på
eleven

__________________________________
(Sökandens namn)

___________________________________________________________

____________________________________________

(Sökandens mail)

(Sökandens mobilnummer)

Härmed ansöker jag om plats vid det svenska gymnasiet i Paris
år 1 (endast boende i Paris)

år 2

år 3

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning


samhällsvetenskap

beteendevetenskap (vissa kurser kommer ej att kunna ges)

Naturvetenskapsprogrammet med inriktning
naturvetenskap och samhälle naturvetenskap
Ekonomiprogrammet med inriktning
ekonomi


Jag önskar placering i fransk värdfamilj
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Jag/Vi skannar in följande handlingar
1. ANSÖKAN (med foto)
2. PERSONUPPGIFTER
3. HÄLSODEKLARATION
4. PRESENTATIONS- OCH MOTIVATIONSBREV
5. NUVARANDE SKOLA OCH KURSER
6. KONFIDENTIELL OMDÖMESBLANKETT
(två exemplar, av två lärare som känner eleven, skannas av dessa lärare direkt till SSP)
7. VÄRDFAMILJ (endast för gästelever)
8. ÖVERENSKOMMELSE (påskriven av båda föräldrarna)
9. TILLSTÅNDSBLANKETT (påskriven av båda föräldrarna)
10. KONTAKT MELLAN SSP OCH FÖRÄLDRAR I SVERIGE
(påskriven av elev och föräldrar)

Insändes senast 15 juni om eleven antagits till SSP:
o BEKRÄFTELSE FRÅN KOMMUNEN ATT SKOLPENGEN MEDSÄNDS
(med elevens namn, personnummer, belopp samt faktureringsadress till kommunen)
o KOPIOR AV SENASTE BETYG
o KURSUTLÅTANDE FÖR EJ AVSLUTADE KURSER (KU)
o TVÅ PASSFOTON TILL METROKORT
o KOPIA PÅ ELEVENS PASS
o KOPIA PÅ OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING
o PÅSKRIVET KONTRAKT RÖRANDE BOENDE I VÄRDFAMILJ
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Vi är medvetna om


Att skolavgiften för hela läsåret är 11 900 €



Att vi ansöker om den kommunala skolpengen och skickar beslut till SSP före den 15 juni.
(Om skolpeng beviljas dras denna summa från skolavgiften vid fakturering).



Att lunchavgiften för hela läsåret är 1 600 €



Att värdfamiljsavgiften (i förekommande fall) är 7 600 €



Att avgift för metrokortet är 390 €



Att vi, om eleven blir antagen på SSP, tecknar en kompletterande sjuk- och
olycksfallsförsäkring på valfritt försäkringsbolag.



Att om en elev återvänder till Sverige under pågående termin betalas full avgift (skolrespektive matavgift) för terminen i fråga samt en månads värdfamiljsavgift. Om
uppsägning av elevplats sker efter den 31 oktober debiteras dessutom målsman 2000 € i
skolavgift för kommande termin.



Att en registreringsavgift på 200 €, exklusive ev. bankavgifter, betalas för att bekräfta
ansökan till Svenska Skolan i Paris. Denna avgift återbetalas om skolan inte kan bereda plats
åt eleven. Registreringsavgift kan betalas på följande sätt:
Överföring till skolans bankkonto i Frankrike:
Crédit du Nord, Paris, Courcelles.
IBAN: FR76 3007 6020 3414 2177 0020 035
BIC: NORDFRPP
(När ni betalar kan det stå att banken finns i Lille. Detta är normalt):

Datum ______________________

________________________________
(elevens underskrift)

____________________________________
(namnförtydligande)

________________________________
(målsmans underskrift)

____________________________________
(namnförtydligande)

________________________________
(målsmans underskrift)

____________________________________
(namnförtydligande)

