δηλωση Εγγραφησ
Σχολικό Έτος 2020 - 2021

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τη Δήλωση Εγγραφής και συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία.
Η Δήλωση Εγγραφής, της σχολικής χρονιάς 2020-2021, αναιρεί κάθε προηγούμενη.

Αγαπητοί Γονείς,
Με ιστορία 85 και πλέον χρόνων και σταθερό προσανατολισμό στην καινοτομία, τα Εκπαιδευτήρια Νέα Γενιά
Ζηρίδη υποδέχονται την καινούργια δεκαετία και σχεδιάζουν το επόμενο σχολικό έτος με έμπνευση, δυναμισμό
και προοπτική!
Πρωταρχικός στόχος μας είναι η συνεχής εξέλιξη των προγραμμάτων και υπηρεσιών μας, έτσι ώστε να
εξασφαλίζουν στους μαθητές μας εξαιρετικά ακαδημαϊκά αποτελέσματα και ευκαιρίες να αναπτυχθούν
πολύπλευρα ώστε να έχουν όσο το δυνατόν περισσότερα εφόδια και επιλογές στην ακαδημαϊκή και προσωπική
τους πορεία.
H Nέα Γενιά Ζηρίδη είναι ένα σύγχρονο ελληνικό σχολείο, που συντονίζεται με τις διεθνείς εκπαιδευτικές τάσεις.
Πιστεύουμε ότι σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται ταχύτατα, η μόνη σίγουρη επένδυση είναι μια εκπαίδευση
περιεκτική, πλήρης νοήματος και αξιών, που καλλιεργεί στους μαθητές γνώσεις και αρχές μαζί με ατομικές και
κοινωνικές δεξιότητες, συνδέοντας τη γνώση με την καθημερινή ζωή.
Σε πρότυπες βιοκλιματικές εγκαταστάσεις μέσα στη φύση, το σχολείο προσφέρει ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα
εκπαίδευσης με έμφαση στην προσωπικότητα και τις ιδιαίτερες κλίσεις κάθε μαθητή:

• Εμπλουτίζοντας και ενισχύοντας το ελληνικό πρόγραμμα σπουδών του Υ.ΠΑΙ.Θ με σκοπό την κάλυψη όλων
των διδακτικών αναγκών εντός σχολικού ωραρίου
• Ενισχύοντας το πρόγραμμα κατευθύνσεων της τελευταίας τάξης του Λυκείου καθώς και το πρόγραμμα των
GCE A-Levels για μαθητές του σχολείου μας και μαθητές άλλων σχολείων
• Εισάγοντας το διεθνές πρόγραμμα IB International Baccalaureate* σε όλα τα επίπεδα (3-18 ετών)
• Εξελίσσοντας το δίγλωσσο πρόγραμμα, με αύξηση των ωρών διδασκαλίας αγγλικών σε όλα τα επίπεδα
• Ενισχύοντας τις ώρες διδασκαλίας της Β’ ξένης γλώσσας
• Διατηρώντας το πρόγραμμα απόκτησης διπλωματών στο Γυμνάσιο και την Α’ Λυκείου
• Προσφέροντας διπλή πιστοποίηση μαθητών στην ΣΤ’ Δημοτικού και την Α’ Λυκείου, από το Υ.ΠΑΙ.Θ και τον
Οργανισμό ΙΒ, μέσα από διαδικασίες εξωτερικής αξιολόγησης
• Δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαρκή εκπαίδευση και αξιολόγηση του προσωπικού και του εκπαιδευτικού
έργου

Στη Νέα Γενιά Ζηρίδη, όπως και σε κάθε εκπαιδευτικό οργανισμό με κοινωνικό πρόσωπο, στόχος μας είναι, και
για το σχολικό έτος 2020-21, να προσφέρουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερους μαθητές μας και μαθητές
άλλων σχολείων υποτροφίες και οικονομική ενίσχυση, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Επειδή οι πόροι του
προγράμματος αυτού προέρχονται μόνο από ίδια κεφάλαια του σχολείου, φροντίζουμε η κατανομή και η
αξιοποίησή τους να μεγιστοποιεί το συνολικό όφελος.
Συνεπείς στη μακρόχρονη ιστορία μας, στη Νέα Γενιά Ζηρίδη δουλεύουμε πάντα με όραμα και στόχο να
εξορθολογίζουμε και να αναβαθμίζουμε όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες μας.
Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας.
Με εκτίμηση
Κατερίνα Ζηρίδη
Πρόεδρος Νέα Γενιά Ζηρίδη
*Το σχολείο μας βρίσκεται ήδη σε διαδικασία Υποψηφιότητας για τα προγράμματα ΙΒ PYP Primary Years Programme (3-12
ετών), ΙΒ MYP Middle Years Programme (12-16 ετών) και ΙΒ DP Diploma Programme (16-18 ετών). Το ΙΒ είναι παγκόσμιος
ηγέτης στη διεθνή εκπαίδευση. Από το 1968 που ξεκίνησε να λειτουργεί στη Γενεύη, o Οργανισμός ΙΒ έχει επεκτείνει το
παγκόσμιο αποτύπωμα του με 1.4 εκατομμύρια μαθητές που σπουδάζουν σήμερα σε περισσότερα από 5.175 σχολεία, σε
157 χώρες σε όλο τον κόσμο (Αμερική, Ασία, Αφρική, Αυστραλία, Ευρώπη). Το IΒ στοχεύει στη διαμόρφωση νέων ανθρώπων
που συνεχώς αναζητούν, μαθαίνουν, νοιάζονται και συμβάλλουν στη δημιουργία ενός καλύτερου και ειρηνικότερου κόσμου
μέσω του σεβασμού και της διαπολιτισμικής κατανόησης. Η ανάπτυξη και εξέλιξη ενός ΙΒ σχολείου ξεκινά από την πρώτη
μέρα της υποψηφιότητάς του, με την εφαρμογή των προγραμμάτων που βασίζονται στη μεθοδολογία και τις πρακτικές του
ΙΒ και την ύλη του Υ.ΠΑΙ.Θ από την Α’ Δημοτικού μέχρι και την Α’ Λυκείου. Η διαδικασία πιστοποίησης συνήθως διαρκεί δύο
έως τρία χρόνια. Oι εκπαιδευτικοί εκπαιδεύονται και εξελίσσονται διαρκώς μέσα από συνέδρια, σεμινάρια και workshops.
Κάθε σχολείο IB εποπτεύεται και αξιολογείται συστηματικά για να διασφαλιστεί η τήρηση των προτύπων και προδιαγραφών
του Οργανισμού για κάθε πρόγραμμα.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ
Ονοματεπώνυμο
μαθητή/τριας

Τάξη
(2019-20)

Ημερομηνία Γέννησης
(Μήνας/Ημέρα/Έτος)
Σχολείο Φοίτησης κατά
το τρέχον σχολικό έτος
Αδέλφια
Μαθησιακές
ιδιαιτερότητες

ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ
Αλλεργίες

Φαρμακευτική Αγωγή

Συμπτώματα

Άλλο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ
Οδός-αριθμός
Περιοχή / Τ.Κ.
Τηλέφωνο Οικίας

Στοιχεία Γονέα / Κηδεμόνα 1
Ονοματεπώνυμο
Ιδιότητα/Ειδικότητα
Α.Φ.Μ.

Δ.Ο.Υ.

Διεύθυνση Κατοικίας
Τηλέφωνο κατοικίας

Τηλέφωνο εργασίας

Ε-mail

Τηλέφωνο κινητό

Στοιχεία Γονέα / Κηδεμόνα 2
Ονοματεπώνυμο
Ιδιότητα/Ειδικότητα
Α.Φ.Μ.

Δ.Ο.Υ.

Διεύθυνση Κατοικίας
Τηλέφωνο κατοικίας

Τηλέφωνο εργασίας

Ε-mail

Τηλέφωνο κινητό

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΠΟΧΡΕΟΣ (ΠΟΛ.1195/2014)
Ονοματεπώνυμο

ΑΦΜ

Ονοματεπώνυμο

ΑΦΜ

Πρόσβαση στο Σχολείο (ΙΔΙΟ ΜΕΣΟ)
Αρ. Κυκλοφορίας Οχήματος 1

Αρ. Κυκλοφορίας Οχήματος 2

Διαδικασία Eγγραφών
Για την εγγραφή του παιδιού σας στο σχολικό έτος φοίτησης (2020-2021), απαραίτητη προϋπόθεση
είναι η εξόφληση όλων των οικονομικών σας υποχρεώσεων του τρέχοντος σχολικού έτους (20192020).
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ/ΟΡΟΙ
Για τις εγγραφές της νέας σχολικής χρονιάς θα απευθύνεστε στο Τμήμα Γονέων/Parent Care από την Πέμπτη,
12 Μαρτίου έως και την Παρασκευή, 10 Απριλίου 2020, από τις 9.00 - 14.30.
Πέραν της 10ης Απριλίου 2020 οι τοποθετήσεις των μαθητών σε συγκεκριμένα τμήματα τάξεων και
δρομολόγια σχολικών λεωφορείων, θα γίνονται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των θέσεων. Προτεραιότητα
θα δίνεται στα αδέλφια των μαθητών που φοιτούν στο σχολείο μας. Για τη διευκόλυνσή σας εγγραφές θα
πραγματοποιούνται και κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων γονέων, τις προκαθορισμένες ημέρες και
ώρες αυτών.
Για την εγγραφή θα πρέπει να καταβάλετε το ποσό των 1.100€ και να υπογράψετε το Αποδεικτικό Εγγραφής,
στο οποίο αναφέρονται:
Ο επιλεγμένος τρόπος εξόφλησης
Η άδεια χρήσης προσωπικών δεδομένων (GDPR)
Η αποδοχή του Κανονισμού Λειτουργίας της Βαθμίδας Φοίτησης, τον οποίο θα λάβετε ηλεκτρονικά
και η δέσμευση τήρησής του

•
•
•

Επικύρωση Εγγραφής
Η εγγραφή ολοκληρώνεται και θεωρείται έγκυρη με την υπογραφή του σχετικού Αποδεικτικού Εγγραφής
και την προσκόμιση αποδεικτικού πληρωμής (φωτοτυπία καταθετηρίου ή αποστολή ψηφιακού αρχείου)
προκαταβολής ή/και εφ’ άπαξ εξόφλησης ή/και Α’ δόσης. Στην περίπτωση εγγραφής μέσω τραπεζικού
εμβάσματος, θα πρέπει εντός 15 ημερών να περάσετε από τις Οικονομικές Υπηρεσίες ή / και το Τμήμα
Γονέων/Parent Care και να υπογράψετε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα.
Η εγγραφή οριστικοποιείται και θεωρείται έγκυρη μόνο με την προϋπόθεση αποδοχής και υπογραφής εκ
μέρους σας όλων των απαραίτητων εγγράφων. Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση εγγραφής θεωρείται
ελλιπής.
Ακύρωση Εγγραφής
Το σχολείο μπορεί να ακυρώσει την εγγραφή του μαθητή, εάν δεν τηρηθεί η διαδικασία και οι προβλεπόμενοι
χρόνοι καταβολών.
Σε περίπτωση ακύρωσης της εγγραφής από την πλευρά του ενδιαφερομένου, το αρχικό ποσό των 1.100€
επιστρέφεται εάν το σχολείο ενημερωθεί για τη μη εγγραφή έως τις 29/05/2020. Σε περίπτωση μη τήρησης
των ημερομηνιών το ποσό δεν επιστρέφεται.
Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους τα δίδακτρα υπολογίζονται ανά
τρίμηνο φοίτησης.
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Παρέχεται έκπτωση 7% στα δίδακτρα του βασικού προγράμματος στο 2o παιδί κάθε οικογένειας.
Παρέχεται έκπτωση 7% στα δίδακτρα του βασικού προγράμματος και δωρεάν μεταφορά στο 3o παιδί κάθε
οικογένειας.
Παρέχεται έκπτωση 50% στα δίδακτρα του βασικού προγράμματος και δωρεάν μεταφορά στο 4o παιδί
κάθε οικογένειας.
Παρέχεται έκπτωση 20% στα δίδακτρα του βασικού προγράμματος μόνο στο 1ο παιδί των οικονομικά
ενήμερων μελών του Συλλόγου Αποφοίτων Λυκείου «η Αθηνά» και Ν. Γ. Ζηρίδη.
Οι εκπτώσεις ισχύουν μόνο αν τα αδέλφια φοιτούν στο σχολείο στο ίδιο σχολικό έτος και οι παροχές ισχύουν
για το μικρότερο παιδί της οικογένειας.
Παρέχεται έκπτωση 10% για εφάπαξ εξόφληση έως 10.4.2020, όλου του ποσού των διδάκτρων του
υποχρεωτικού προγράμματος.
Σε περίπτωση χορήγησης υποτροφίας ή οικονομικής ενίσχυσης δεν υπάρχει δυνατότητα επιπλέον έκπτωσης
λόγω προεξόφλησης. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε την Αίτηση Υποτροφιών και Οικονομικής Ενίσχυσης
2020-21 για τους όρους και τις διαδικασίες χορήγησης.

ΤIΜΟΛΟΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2020-2021
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
(8:30 - 14:30)
ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΠΑΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ

4.650 €

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
(3-5 ετών)

4.850 €

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

5.500 €

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

6.100 €

Α ΛΥΚΕΙΟΥ

6.100 €

B ΛΥΚΕΙΟY

Γ ΛΥΚΕΙΟY

6.100 €

6.100 €
300 €

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

125 €

125 €

Σ.Ε.Π./ΔΡΑΣΕΙΣ

125 €

125 €

125 €

125 €

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

5.100 €

5.100 €

5.100 €

5.100 €

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ

440 €

650 €

650 €

650 €

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

115 €

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
(14:45 - 16:15)

115 €

ΠΠΝ
ΠΝ

ΝΗΠ

115 €

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
A

B

Γ

Δ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Ε

ΣΤ

A

B

Γ

A

B

Γ

ΚΟΣΤΟΣ

1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

650 €

2 ΜINI 5X5

550 €

3 MINI TKD

550 €

4 YOGA FOR KIDS

350 €

5 ΚΙΝΗΣΗ-ΡΥΘΜΟΣ-ΧΟΡΟΣ

550 €

6 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

650 €

7 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

650 €

8 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

650 €

9 GCE LEVELS/ ΜΑΘΗΜΑ
10 ΙΕLTS

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
11
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (UCAS/EU/USA)
12 ΝΕΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

•

ΛΥΚΕΙΟ

3.200 €
650 €
750 €
450 €

13 ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

450 €

14 ΜΕΛΕΤΗ

650 €

15 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

550 €

16 BABY SWIMMING

550 €

17 ΣΤΙΒΟΣ

550 €

18 ΤΕΝΙΣ

650 €

19 ΜΠΑΣΚΕΤ

550 €

20 ΒΟΛΕΪ

550 €

21 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

550 €

22 ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ (JU-JITSU/KARATE)

550 €

23 ΕΝΟΡΓΑΝΗ

550 €

24 ΩΔΕΙΟ/ ΟΡΓΑΝΑ

780 €

25 ΧΟΡΩΔΙΑ

350 €

26 ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

450 €

27 ΚΛΑΣΙΚΟ ΜΠΑΛΕΤΟ

550 €

28 ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ ΧΟΡΟΣ - JAZZ

550 €

29 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

550 €

30 ΚΕΡΑΜΙΚΗ

550 €

31 ΣΚΑΚΙ

550 €

32 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ

470 €

33 TAE KWOD DO

550 €

Για τη λειτουργία απογευματινού τμήματος απαιτείται η συμπλήρωση ορισμένου αριθμού μαθητών

ΠΑΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Α ΛΥΚΕΙΟΥ

B ΛΥΚΕΙΟY

Γ ΛΥΚΕΙΟY

220 € (1 ΗΜΕΡΑ)
440 € (2 ΗΜΕΡΕΣ)
650 € (3 ΗΜΕΡΕΣ)
860 € (4 ΗΜΕΡΕΣ)
950 € (5 ΗΜΕΡΕΣ)

950 €
(5 ΗΜΕΡΕΣ)

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
(3-5 ετών)

Μία διαδρομή

890 €

Δύο διαδρομές

1.480 €

Κομβικό – Μία διαδρομή

550 €

Κομβικό – Δύο διαδρομές

1.100 €

Express – Μία διαδρομή

575 €

Express – Δύο διαδρομές

960 €

Μεσόγεια – Μία διαδρομή

750 €

Μεσόγεια – Δύο διαδρομές 1.250 €
Χωρίς χρήση σχολικού για Μεταφορά

• Μαθητές

που δε χρησιμοποιούν σχολικό για
τη μεταφορά τους δεν πληρώνουν το κόστος
μεταφοράς.

• Εάν

κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς
διακοπεί η συμμετοχή στο σχολικό λεωφορείο, δεν
επιστρέφονται τα έξοδα μεταφοράς.

• Τα

ίδια δρομολόγια ισχύουν και για την
επιστροφή.

• Θα

τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας
σχετικά με τις διαθέσιμες θέσεις των σχολικών
λεωφορείων, ανάλογα με την ημερομηνία
εγγραφής των μαθητών.

Τρόποι Πληρωμής

Προκαταβολή: 1.100 €
Εφάπαξ Εξόφληση

Εξόφληση
με Πιστωτική Κάρτα

Εξόφληση
σε 8 ισόποσες
δόσεις

Η εφάπαξ καταβολή, του συνόλου των διδάκτρων υποχρεωτικού
προγράμματος έως 10.4.2020, επιφέρει έκπτωση 10%
Πληρωμή με πιστωτική κάρτα σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις
από 10.4.2020 (χωρίς προκαταβολή)
Πληρωμή με πιστωτική κάρτα έως 7 άτοκες μηνιαίες δόσεις
με επιπλέον έκπτωση 5%

• 1η δόση: Έως 5 Ιουλίου 2020
• 2η δόση: Έως 5 Αυγούστου 2020
• 3η δόση: Έως 5 Σεπτεμβρίου 2020
• 4η δόση: Έως 5 Οκτωβρίου 2020
• 5η δόση: Έως 5 Νοεμβρίου 2020
• 6η δόση: Έως 5 Δεκεμβρίου 2020
• 7η δόση: Έως 5 Ιανουαρίου 2021
• 8η δόση: Έως 5 Φεβρουαρίου 2021

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ «Ν.Γ. ΖΗΡΙΔΗ» ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
Alpha Bank

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

λογ: 283002320002217
ΙΒΑΝ: GR62 0140 2830 2830 0232 0002 217
BIC: CRBAGRAAXXX

λογ: 087/470184-41
IBAN: GR90 0110 0870 0000 0874 7018 441
BIC: ETHNGRAA

λογ: 6048-126107-557
IBAN: GR86 0171 0480 0060 4812 6107 557

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ
Ενημέρωση για την προστασία των παιδιών και των γονέων/κηδεμόνων τους ενόψει της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την ακόλουθη ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
στο πλαίσιο της φοίτησης του παιδιού σας στο σχολείο μας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών
Δεδομένων 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ελληνικής νομοθεσίας.
1. Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία
Το σχολείο μας επεξεργάζεται (λαμβάνει, διατηρεί και χρησιμοποιεί) τις εξής κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:
1) Στοιχεία του παιδιού σας (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, πιστοποιητικό γέννησης, οικογενειακή
κατάσταση, σημείο επιβίβασης-αποβίβασης σε περίπτωση χρήσης σχολικού λεωφορείου κ.λπ.), καθώς και λοιπά προσωπικά στοιχεία που
προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (αριθμός Μητρώου Αρρένων ή Δημοτολογίου, θρήσκευμα-τυχόν απαλλαγή από το
μάθημα των θρησκευτικών σύμφωνα με τη νομοθεσία, εθνικότητα κ.λπ.).
2) Iατρικά Δεδομένα (Αλλεργίες, Συμπτώματα, Φαρμακευτική Αγωγή, Άλλο). Συναινώ στη χορήγηση των παραπάνω ευαίσθητων
προσωπικών δεδομένων του παιδιού μου στο ιατρικό προσωπικό του σχολείου για τον σκοπό στον οποίο αναφέρονται.
3) Δικά σας στοιχεία (ως γονέων-κηδεμόνων) ταυτότητας και επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας,
τηλέφωνα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στοιχεία για την άσκηση της γονικής μέριμνας ή/και της επιμέλειας του παιδιού σας
εφόσον δεν ασκείται από κοινού και από τους δύο γονείς), καθώς και στοιχεία που απαιτούνται για την έκδοση των νόμιμων φορολογικών
παραστατικών (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., επάγγελμα), στοιχεία πληρωμών διδάκτρων.
4) Στοιχεία επίδοσης, φοίτησης και διαγωγής του παιδιού σας, που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (αναλυτική
και γενική βαθμολογία, προφορικοί και γραπτοί βαθμοί, κριτήρια αξιολόγησης, απουσίες, κυρώσεις, βραβεία, υποτροφίες, ενδεχόμενες
μαθησιακές δυσκολίες κ.λπ.).
5) Πληροφορίες για την τήρηση του Ατομικού Δελτίου Υγείας μαθητή και της αθλητικής του ταυτότητας, που προβλέπονται από την
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τον Κανονισμό Λειτουργίας του σχολείου, όπως έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας, ή/και
οποιοδήποτε ιατρικό δεδομένο του παιδιού τυχόν μας γνωστοποιείτε.
6) Φωτογραφίες και/ή βίντεο του παιδιού σας κατά τη φοίτησή του στο σχολείο καθώς και από εκπαιδευτικές, αθλητικές, πολιτιστικές και
άλλες δραστηριότητες του σχολείου (διαγωνισμοί, εξετάσεις, εκδρομές, εκπαιδευτικά προγράμματα κ.λπ.), υπό την προϋπόθεση ότι θα
παράσχετε τη συγκατάθεσή σας σε επόμενο ξεχωριστό πεδίο). Συναινώ να εμφανίζεται το παιδί μου σε:
- Ενημερωτικά & αναμνηστικά έντυπα του σχολείου

- Ιστοσελίδα του σχολείου

- Κοινωνικά δίκτυα του σχολείου

2. Σκοποί και νομική βάση επεξεργασίας:
1) Η εγγραφή, μετεγγραφή και φοίτηση του παιδιού σας στο σχολείο μας, συμπεριλαμβανομένης της μετακίνησης του παιδιού από και
προς το σχολείο, της συμμετοχής του σε εκπαιδευτικές, αθλητικές, πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες του σχολείου (διαγωνισμοί,
εξετάσεις, εκδρομές, εκπαιδευτικά προγράμματα κλπ), καθώς και η χορήγηση αναγνωρισμένου απολυτηρίου σπουδών. Νομική βάση
για τις παραπάνω επεξεργασίες είναι η συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα εκπαιδευτική νομοθεσία και τον Κανονισμό Λειτουργίας
του Σχολείου, όπως έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας, καθώς και η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης παροχής εκπαιδευτικών
υπηρεσιών.
2) Η έκδοση των απαιτούμενων φορολογικών παραστατικών. Νομική βάση της εν λόγω επεξεργασίας είναι συμμόρφωση με την εκάστοτε
ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, που επιβάλλει τη συλλογή των στοιχείων σας και του ΑΦΜ για την έκδοση νόμιμου παραστατικού και
την τήρησή τους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και τη διαβίβασή τους στην ΑΑΔΕ.
3) Η φύλαξη των παιδιών και των εγκαταστάσεων του σχολείου, η είσπραξη οφειλών ή η αντιμετώπιση τυχόν αξιώσεων, καθώς και η
χορήγηση δεδομένων σε τρίτους για δικαστική χρήση. Νομική βάση για τις παραπάνω επεξεργασίες είναι αφενός το έννομο συμφέρον
του σχολείου για την προστασία προσώπων και αγαθών εντός του σχολείου, η νομική προστασία μας σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων
κατά του σχολείου μας και μέχρι την αμετάκλητη, εξωδικαστική ή δικαστική, επίλυση της διαφοράς και αφετέρου, το έννομο συμφέρον
του τρίτου να λαμβάνει και χρησιμοποιεί συγκεκριμένα δεδομένα, που τηρούνται από το σχολείο, για την υπεράσπιση δικαιωμάτων του
ενώπιον δικαστικών αρχών, πάντοτε φυσικά υπό την προϋπόθεση ότι η χορήγηση θα κρίνεται από το σχολείο αναγκαία και πρόσφορη για
την ικανοποίηση του συγκεκριμένου σκοπού.
4) Η επικοινωνία μας μαζί σας για θέματα που αφορούν στη φοίτηση των παιδιών σας και η ενημέρωσή σας (και/ή η ενημέρωση τρίτων,
όπως λ.χ. αποφοίτων του σχολείου, ενδιαφερόμενων για το σχολείο μας γονέων) για τις δράσεις του σχολείου με ενημερωτικά δελτία
(newsletters) που σας αποστέλλονται μέσω απλού ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή υπηρεσίας σύντομου μηνύματος κινητού τηλεφώνου
(sms) και κοινωνικών δικτύων. Νομική βάση εν προκειμένω είναι το έννομο συμφέρον του σχολείου αφενός να σας ενημερώνει για
δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εντός της σχολικής κοινότητας και, αφετέρου, να ανταποκρίνεται στην υποχρέωση μέριμνας για το
παιδί σας.
5) Η χρήση από το παιδί σας και εσάς –αλλά και το σχολείο- ως αναμνηστικού της σχολικής ζωής και η προώθηση των δράσεων που
οργανώνει και υλοποιεί το σχολείο φωτογραφιών/βίντεο του παιδιού σας, μόνον με την προηγούμενη δική σας ρητή συγκατάθεση, που
αποτελεί και τη νομική βάση της εν λόγω επεξεργασίας.
6) Η ασφαλιστική κάλυψη υγείας του παιδιού σας για το χρόνο που βρίσκεται στο σχολείο. Σε αυτή την περίπτωση τα δεδομένα των παιδιών
σας ή/και των δικών σας ως γονείς/κηδεμόνες διαβιβάζονται μόνον στην περίπτωση που επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος. Σημειωτέον
ότι το σχολείο μας καταρτίζει ασφάλιση υγείας υπέρ τρίτου (δηλαδή των παιδιών σας) για την περίπτωση που συμβεί κάποιο ατύχημα
ή ανακύψει άλλο πρόβλημα υγείας στο παιδί σας κατά τη διάρκεια που βρίσκεται υπό την επιμέλειά μας. Προς το σκοπό κατάρτισης
της ασφαλιστικής σύμβασης υποχρεούμεθα με βάση τους όρους της ασφαλιστικής εταιρείας να διαβιβάσουμε τα ονοματεπώνυμα των
ασφαλιζομένων μαθητών ανά τάξη. Για την επεξεργασία των δεδομένων από την ασφαλιστική εταιρεία μπορείτε να απευθύνεστε στην
ίδια για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, όπως λ.χ. το δικαίωμα πρόσβασης κ.λπ., καθώς και τυχόν παράπονα. Σε περίπτωση που ασκήσετε
το δικαίωμα εναντίωσης για τη διαβίβαση των δεδομένων σας από το σχολείο μας στις εταιρείες αυτές, και εφόσον αυτό γίνει δεκτό, θα
ενημερώσουμε εμείς την ασφαλιστική εταιρεία.
3. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων:
Η επεξεργασία περιορίζεται εντός του σχολείου και τα προσωπικά δεδομένα θα είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο διδακτικό και διοικητικό
προσωπικό μας, που δεσμεύεται με υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας. Αποδέκτες των δεδομένων είναι:
(α) δημόσιες αρχές (Υπουργείο Παιδείας και οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες του, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, τα ΚΕΣΥ ή
αντίστοιχοι δημόσιοι φορείς, νοσηλευτικά ιδρύματα/κέντρα υγείας σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού),

(β) δικαστικές και εισαγγελικές αρχές σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων ή αξιόποινων πράξεων,
(γ) άλλα σχολεία (δημόσια ή ιδιωτικά) σε περίπτωση μετεγγραφής του παιδιού σας,
(δ) ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού,
(ε) φορείς με τους οποίους συνεργάζεται κατά περίπτωση το σχολείο στο πλαίσιο εκπαιδευτικών, αθλητικών, πολιτιστικών και άλλων
δραστηριοτήτων (π.χ. Ένωση Ελλήνων Φυσικών, Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, Βρετανικό Συμβούλιο, ταξιδιωτικά γραφεία, άλλα ιδιωτικά
σχολεία κ.λπ).
(στ) εξωτερικοί συνεργάτες του σχολείου, όπως οδηγοί και συνοδοί σχολικών λεωφορείων, τυπογράφοι, πάροχοι υπηρεσιών φωτογράφησης
ή/και βιντεοσκόπησης (σε περίπτωση απευθείας σύμβασής σας μαζί τους, παρακαλούμε να απευθύνεστε σε εκείνους για να ενημερωθείτε
για τους όρους επεξεργασίας των δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας), επιμελητές έκδοσης αναμνηστικών εντύπων
του σχολείου, νοσηλευτικό προσωπικό, νομικοί, πάροχοι ηλεκτρονικών υπηρεσιών κ.λπ., που δεσμεύονται με υποχρέωση τήρησης
εμπιστευτικότητας, και μόνο κατά το μέτρο που απαιτείται για την εκτέλεση των συγκεκριμένων καθηκόντων/εντολών που έχει ο καθένας
στο πλαίσιο των προαναφερόμενων σκοπών επεξεργασίας.
(ζ) η ασφαλιστική εταιρεία με τη οποία συνεργάζεται το Σχολείο για την ασφαλιστική κάλυψη του παιδιού σας.
4. Χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων:
Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν κατά το χρόνο που ορίζεται για κάθε ένα από αυτά στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία
και, σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων, επί όσο χρόνο απαιτείται για την αμετάκλητη επίλυσή τους. Μετά την αποφοίτηση του παιδιού σας
το σχολείο θα διατηρήσει τα στοιχεία επικοινωνίας σας με σκοπό την ενημέρωση και επικοινωνία μαζί σας για τις δράσεις του σχολείου
(π.χ. εκδηλώσεις αποφοίτων), εκτός εάν ασκηθεί το δικαίωμα εναντίωσης, που αναφέρεται κατωτέρω στο αμέσως επόμενο πεδίο.
Οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες/βίντεο) του παιδιού σας θα διατηρηθεί για πέντε (5) χρόνια από τη λήψη του, εκτός αν ανακαλέσετε
νωρίτερα τη συγκατάθεσή σας, που παρέχεται σε ξεχωριστό πεδίο κατωτέρω, οπότε θα διαγραφούν άμεσα. Φωτογραφίες/βίντεο στην
Ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του σχολείου μπορούν να παραμείνουν αναρτημένα για χρονικό διάστημα που δεν θα
υπερβαίνει τα πέντε χρόνια.
5. Δικαιώματα των γονέων/κηδεμόνων:
Μπορείτε ανά πάσα στιγμή με έγγραφο αίτημά σας στο σχολείο να ασκήσετε τα εξής δικαιώματα:
(α) Δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή να πληροφορηθείτε κατά πόσο υφίστανται επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν εσάς
και το παιδί σας, να λάβετε αντίγραφα αυτών των δεδομένων καθώς και κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με την πραγματοποιούμενη
επεξεργασία,
(β) Δικαίωμα διόρθωσης και συμπλήρωσης ανακριβών και ελλιπών δεδομένων,
(γ) Δικαίωμα φορητότητας για όσα δεδομένα επεξεργαζόμαστε με νομική βάση τη σύμβαση, το νόμο και τη συγκατάθεση (βλ. Εν. 2).
(δ) Δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων και/ή περιορισμό της επεξεργασίας τους,
(ε) Δικαίωμα εναντίωσης:
(i) Στην αποστολή ενημερώσεων μέσω απλού ταχυδρομείου, e-mail ή sms. Στην περίπτωση αυτή θα διακόψουμε την αποστολή
ενημερώσεων.
(ii) Στη διαβίβαση δεδομένων στις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρείες που μας παρέχουν ασφάλιση αστικής ευθύνης και υγείας.
Στην περίπτωση αυτή, εφόσον ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης, θα σταθμίσουμε αν οι λόγοι που επικαλείσθε και οι οποίοι πρέπει να
αφορούν στη δική σας, ιδιαίτερη, κατάσταση υπερτερεί των συμφερόντων του σχολείου μας για τη διαβίβαση, που κυρίως βασίζονται
στην υποχρέωσή μας να ανταποκριθούμε στο καθήκον επιμέλειας που υπέχουμε για τη διάρκεια που τα παιδιά σας βρίσκονται στο
σχολείο μας, καθώς και αν υφίστανται εναλλακτικές για την καλύτερη προστασία των δεδομένων που αφορούν εσάς και τα παιδιά σας.
(iii) Στη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους για δικαστική χρήση, πάντοτε φυσικά υπό την προϋπόθεση ότι το σχολείο κρίνει, κατόπιν στάθμισης,
ότι η χορήγησή τους είναι αναγκαία και πρόσφορη για την υποστήριξη των δικαιωμάτων του (τρίτου) ενώπιον δικαστικών αρχών.
(iv) Συναφώς σας ενημερώνουμε ότι για την περίπτωση που η διαβίβαση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση
ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων δικαστικώς ή εξωδικαστικώς το έννομο συμφέρον του σχολείου μας υπερτερεί και δεν είναι δυνατή
η ικανοποίηση του δικαιώματος εναντίωσης που τυχόν ασκήσετε.
στ) Δικαίωμα ανάκλησης, ανά πάσα στιγμή, της συγκατάθεσης που έχετε χορηγήσει για την επεξεργασία φωτογραφίας/βίντεο του παιδιού
σας. Επίσης, σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι θίγονται καθ’ οιοδήποτε τρόπο τα προσωπικά δεδομένα, τα δικά σας και του παιδιού σας,
μπορείτε να υποβάλετε ανά πάσα στιγμή καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). Θα
χαρούμε ωστόσο να μας δώσετε την ευκαιρία να επιλύσουμε οποιοδήποτε ζήτημα σας απασχολεί προτού προσφύγετε στην Αρχή.
Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας καθώς και για οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, παρακαλούμε
να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία της Βαθμίδας.
Πολιτική Εμπιστευτικότητας
Όλες οι πληροφορίες (ακαδημαϊκές / προσωπικές και άλλες) που αφορούν στους μαθητές/τριες και τις οικογένειές τους θεωρούνται από
το σχολείο εμπιστευτικές και το σχολείο δεσμεύεται να τις διαχειριστεί ως τέτοιες.
1. Έχω λάβει γνώση του Τιμολογίου Υπηρεσιών για το σχολικό έτος 2020-21
2. Έχω λάβει γνώση των τρόπων και προθεσμιών καταβολής διδάκτρων και άλλων χρεώσεων
3. Έχω λάβει γνώση για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
4. Έχω λάβει γνώση των υποχρεώσεών μου σαν γονέας/κηδεμόνας όπως αυτές αποτυπώνονται
στον Κανονισμό Λειτουργίας του σχολείου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ

Ονοματεπωνυμο

(όπως εμφανίζεται στα στοιχεία Γονέα/Κηδεμόνα

