Svenska Skolan i Paris
9, rue Médéric
75017 PARIS

Ansökan om elevplats i grundskolan år 0-9
Härmed ansöker vi om plats från den: ____________________________________________
(datum)
Elevens namn:
___________________________ nationalitet:___________________
Födelsenummer:

_____________- ____________

Nuvarande årskurs:

__________________________ ansökan gäller: ________________

Nuvarande skola:

_________________________________________________________

Kontaktuppgifter nuvarande skola (mentor): _______________________________________
Målsmans namn:

_____________________________ nationalitet:_________________

Målsmans namn:

_____________________________ nationalitet:_________________

Adress vid ansökan: _________________________________________________________
_____________________________ tel:________________________
e-mail: ___________________________________________________
Adress i Frankrike:

_________________________________________________________
_____________________________ tel:________________________

Moderns arbetsgivare: _________________________________________________________
Faderns arbetsgivare: _________________________________________________________
Vi beräknar preliminärt stanna i Frankrike: ________________________________________
(antal år eller månader)

Skolavgift för ett läsår: 11 825 euros
I avgiften ingår varm lunch varje dag samt allt material, alla utflykter m m.
Medlemsavgift i föräldraföreningen 55 Euro tillkommer
Ansökan insändes underskriven av målsman samtidigt med en registreringsavgift på 800 €, som bekräftar
ansökan. Kan skolan inte bereda plats för barnet återbetalas denna avgift.
Använd fransk check utställd på ”Ecole Suédoise” eller gör en överföring till skolans bankkonto hos Crédit du
Nord, Paris Courcelles med följande referens:
IBAN : FR76 3007 6020 3414 2177 0020 035
BIC : NORDFRPP (ÉCOLE SUÉDOISE À PARIS)

Skolavgifter på förskolan, förskoleklassen och på grundskolan
Svenska Skolan i Paris – läsåret 2019-2020
Vid ansökan till Svenska Skolan i Paris betalas en registreringsavgift på 800 €.
Skolavgiften på förskolan:
Höstterminen 2018
Vårterminen 2019

4 705 €
5 750 €

Skolavgifter i förskoleklassen och på grundskolan:
Höstterminen 2018
Vårterminen 2019

5 322 €
6 503 €

Skolavgiften betalas vid ett tillfälle per läsår för företag och två tillfällen per läsår för
privatpersoner – i början av augusti för höstterminen och i början av januari månad för
vårterminen. En elev som börjar efter den 31 oktober eller efter den 31 mars betalar halv
terminsavgift.
Alla avgifter skall vara betalda före terminsstart.
Betalda termins-/årsavgifter återbetalas inte.
Elev som inte betalat skolavgift riskerar avstängning från SSP.
Skolan reserverar sig rätten att fakturera dröjsmålsränta i fall av sen betalning.
Skolavgiften täcker:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Undervisning enligt skolans klasschema
Läromedel och skriv- och ritmateriel
Ekologisk varm lunch
Mellanmål för barn som går på eftermiddagsaktiviteter
Utflykter
En skolresa/läsår
Studiebesök/teaterbesök
En hälsokontroll/läsår för åk 2, 5 och 8
Intensivfranska/engelska vid behov i skolstarten

Skolavgiften täcker inte:
● Specialundervisning
● Skador som eleven orsakar på skolan eller skolans materiel som inte täcks av skolans
försäkring
● Eftermiddagsaktiviteter
● Transport till och från skolan
● Eftermiddagsaktiviteter. Dessa kostar 300€/barn/aktivitet. Avgiften betalas i början
av läsåret och återbetalas inte vid avhopp

Speciella behov
Om ditt barn har speciella behov, är skolan mycket tacksam att få veta det i god tid före
skolstart för att kunna stötta barnet på bästa sätt. Vi har ingen specialpedagog på plats och
måste, i samråd med familjen, diskutera hur vi löser det så att barnet ska kunna nå så långt
som möjligt i sin kunskapsutveckling. Om en extra resurs måste sättas in blir det på
föräldrarnas bekostnad.
Vid matallergi krävs läkarintyg. Svenska Skolan i Paris har endast en kock som lagar maten på
plats varför det är omöjligt att tillgodose olika önskemål.

Vi har tagit del av informationen om skolavgifter samt om speciella behov

_____________________________ den ____________________________
_____________________________
Målsman

____________________________
Målsman

