TUITION SCHEDULE
We have begun the registration for the School year 2021-2022. All students must re-register before May 1st,
2021 to qualify for $100 discount off registration fees. Registering early allows the school administration
and faculty to adequately plan for the upcoming school year. No registration will be accepted unless all
current financial obligations have been met to date.

Tuition for the School Year 2021 – 2022 per student will be as follows:
Grade
Pre School – half day
Pre School – full day
Pre-K
K-6
7-8
9-12

Tuition
Annual
Quarterly
$6140
$1535
$7140
$1785
$7140
$1785
$6240
$1560
$6640
$1660
$7140
$1785

*There will be a Credit Card Processing Fee to cover the cost expensed to the school
*A Late Fee of $ 40.00 will be assessed for accounts after the 10th day past due.
*A $50 “Returned Check” fee

Multi Child Discount
2nd Child
3rd Child

Family Discount
$300
$500 total family discount

As in previous years, a 5% discount is available when the entire year’s tuition is paid before September 1st
2021. All other tuition will be paid on a quarterly basis. Payments will be due (¼) in September, (¼) in
November, (¼) in January and final payment in March.
Registration Fee/Building Fee/Technology Fee (non-refundable): $650 per child grades K-12, $500 per
child grades Pre-school and Pre-K.
This registration fee covers the cost of school books, student supplies, teaching supplies, periodicals, lab fees
and testing fees. The building fee will go towards building maintenance and repairs of our school buildings.
The technology fee will contribute towards ongoing remote learning capabilities, software memberships, etc
Annual Family Stewardship (non-refundable): $400 minimum per family membership
Parent Teacher Association Dues: $25 per family
Tuition Assistance:
Saint Demetrios is fortunate to be able to offer tuition assistance to families through its “Annual Fund”. The
school is committed to making a quality, Christian education affordable for many families. We have
established an application process for determining financial need in allocating tuition assistance. Please
contact the admissions office for an application and a list of required documentation or visit our website at
www. sdprep.org
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ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Άρχισαν οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2021-2022. Όλοι οι μαθητές πρέπει να κάνουν προεγγραφή πριν την 1
Μαΐου 2021, προκειμένου να επωφεληθούν της έκπτωσης ύψους $100 από τα έξοδα εγγραφής.
Η έγκαιρη εγγραφή επιτρέπει στη διοίκηση και το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου να προγραμματίσουν
επαρκώς την επόμενη σχολική χρονιά. Για να γίνει η εγγραφή πρέπει να έχετε τακτοποιήσει όλες τις οικονομικές
σας υποχρεώσεις της τρέχουσας σχολικής χρονιάς.

Τα δίδακτρα κάθε μαθητή για τη Σχολική Χρονιά 2021-2022 έχουν ως εξής:
Grade
Tuition
Annual
Quarterly
Pre School – half day
$6140
$1535
Pre School – full day
$7140
$1785
Pre-K
$7140
$1785
K-6
$6240
$1560
7-8
$6640
$1660
9-12
$7140
$1785
Με τη χρήση πιστωτικής κάρτας γίνεται χρέωση για την κάλυψη του κόστους που χρεώνεται στο σχολείο
και χρέωση $ 40 για καθυστέρηση πληρωμής διδάκτρων μετά από την 10η μέρα του κάθε μήνα. Τέλος,
$50 χρέωση για κάθε επιστρεφόμενη επιταγή από την τράπεζα.
Έκπτωση
Οικογενειακή Έκπτωση
2oΠΑΙΔΙ
$300
3o ΠΑΙΔΙ
$500 συνολική έκπτωση
Εάν πληρώσετε τα δίδακτρα για όλο το χρόνο προκαταβολικά (πριν την 1η Σεπτεμβρίου 2021) τότε θα
επωφεληθείτε με έκπτωση 5% επί του συνόλου των διδάκτρων.
Διαφορετικά τα δίδακτρα πρέπει να καταβάλονται σε 4 δόσεις, ως εξής: το ¼ των διδάκτρων το
Σεπτέμβριο, ¼ τοΝοέμβριο, ¼ τον Ιανουάριο και το τελικό ποσό το Μάρτιο.
Τέλη Εγγραφής/Τέλη κτιρίου/Τέλη Τεχνολογίας (μη επιστρεφόμενα): $650 για κάθε παιδί από
Νηπιαγωγείο έως 12η τάξη και $500 για κάθε παιδί από προσχολική τάξη έως προνηπιαγωγείο.
Τα τέλη εγγραφής καλύπτουν το κόστος για σχολικά βιβλία και λοιπά σχολικά είδη για τους μαθητές και
τους δασκάλους, περιοδικά, έξοδα εργαστηρίων και εξέταστρα. Τα τέλη κτιρίου προορίζονται για τα έξοδα
συντήρησης και επισκευής των κτιρίων του σχολικού συγκροτήματος.Τα τέλη τεχνολογίας προορίζονται να
συνεισφέρουν στην κάλυψη εξόδων για τη συνέχιση της εξ αποστάσεως μάθησης, για συνδρομές
λογισμικών προγραμμάτων, κλπ.
$400 Ελάχιστη Ετήσια ΚοινοτικήΣυνδρομή για κάθε οικογένεια (μη επιστρεφόμενα).
$25 Συνδρομή Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων για κάθε οικογένεια.
Οικονομική Ενίσχυση Διδάκτρων:
Το σχολείο του Αγίου Δημήτριου μπορεί να προσφέρει υπό προϋποθέσεις οικονομική βοήθεια σε
οικογένειες που έχουν ανάγκη. Υπάρχει μια διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τον προσδιορισμό
κατανομής και ύψους της εν λόγω οικονομικής βοήθειας.. Επικοινωνήστε με το γραφείο για να κάνετε
αίτηση και να πάρετε τη λίστα με τα απαιτούμενα έγγραφα ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο
www.sdprep.org
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