Σύλλογος βιβλίων και διδακτικών μέσων του Γυμνασίου Στέγκλιτς
12169 Berlin, Heesestr. 15

Κατάθεση στο Μητρώο του Πρωτοδικείου Βερολίνου/Σαρλότεπουργκ στις 18/11/2003 με αρ. 22985 Νz

Πρόεδρος: Δρ. Dorothea Malin (030-7874573)
Αντιπρόεδρος: Andrea Andreatta (030-78710146)
mail: schulbuchverein@gymnasiumsteglitz.de
Προς τους
γονείς των μαθητών προς εγγραφή στην 7 η τάξη
του Ευρωπαϊκού Σχολείου (SESB)
======================

Βερολίνο, Mάιος 2020
Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, αγαπητοί γονείς!
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε τον σύλλογό μας, τον Σύλλογο βιβλίων

και διδακτικών μέσων του Γυμνασίου Στέγκλιτς, ο οποίος ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2003 . Στόχος του
συλλόγου μας είναι να διευκολύνει και να υποστηρίζει εμάς τους ίδιους τους γονείς στην επιπρόσθετη
υποχρέωσή μας από τον νόμο, να προμηθεύουμε οι ίδιοι στα παιδιά μας τα σχολικά βιβλία. Ο σύλλογος
καλύπτει όλες τις ανάγκες σε διδακτικά βιβλία μέσω μαζικών παραγγελιών και εξασφαλίζει την
ομοιόμορφη σειρά βιβλίων για όλες τις τάξεις. Με αυτόν τον τρόπο δεν είναι αναγκαία η μεταπώληση των
μεταχειρισμένων βιβλίων. Αυτή η πρακτική βρίσκει μεγάλη απήχηση στους γονείς του σχολείου μας
(περίπου 98% των μαθητών προμηθεύονται τα βιβλία τους μέσω του συλλόγου) και εφαρμόζεται από τότε
που -με απόφαση της Σενατείας του Βερολίνου- ισχύει η υποχρέωση να αγοράζουν οι ίδιοι οι γονείς τα
σχολικά βιβλία. Την σχολική χρονιά 2020/2021 ο σύλλογός μας θα διανύει το 18 ο έτος λειτουργίας.
Αν πρόκειται να εγγράψετε το παιδί σας στην 7η τάξη του Γυμνασίου Στέγκλιτς για την ερχόμενη σχολική
χρονιά και θέλετε να εγγραφείτε στον σύλλογό μας ώστε να εξασφαλίσετε τα απαραίτητα βιβλία, στείλτε
στο σχολείο συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη τη δήλωση εγγραφής ως επιστολή ή ως ηλεκτρονικό
μήνυμα προς τον σύλλογό μας. Η συμμετοχή σας λήγει αυτόματα όταν λήξει η φοίτηση του παιδιού σας
στο σχολείο μας. Το ύψος της συνδρομής αποφασίζεται στη συνέλευση του συλλόγου κάθε Μάιο.
Συνδρομή (2020/2021)
Παιδιά στο Gymnasium Steglitz
Πρώτο παιδί
Δεύτερο παιδί
τρίτο παιδί (και επόμενα παιδιά)

Τομέας Κλασικών Γλωσσών
(από την 5. τάξη στο σχολείο)
60 ευρώ
50 ευρώ
40 ευρώ

Τομέας SESB (Νέων Ελληνικών)
(από 7. τάξη στο σχολείο)
50 ευρώ
40 ευρώ
40 ευρώ

Παρακαλώ λάβετε υπόψιν τα εξής:
Το ποσό πρέπει να κατατεθεί άμεσα στον λογαριασμό του Συλλόγου, IBAN: DE91860100900603917908,

BIC: PBNKDEFF της Postbank Leipzig. Αναγράψτε οπωσδήποτε στο τραπεζικό έμβασμα το
ονοματεπώνυμο του παιδιού και την τάξη την οποία επισκέπτεται τώρα. Γονείς που απαλλάσσονται
από τη συνδρομή παρακαλούνται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (π.χ. Berlinpass) στη
Γραμματεία του σχολείου. Η πληρωμή της συνδρομής (ή αντίστοιχα προσκόμιση δικαιολογητικών)
θεωρείται προσχώρηση στον σύλλογο και αποδοχή των όρων που αναγράφονται στη δήλωση εγγραφής.
Είμαστε στη διάθεσή σας τηλεφωνικώς ή μέσω μέιλ για τυχόν ερωτήσεις και ευχόμαστε σε σας και στα
παιδιά σας καλή αρχή στο Γυμνάσιο Στέγκλιτς. Ελπίζουμε ότι ο σύλλογός μας συμβάλλει σ’αυτό
προμηθεύοντας το παιδί σας με τον απαραίτητο εξοπλισμό σε βιβλία και διδακτικά μέσα.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Δρ. Dorothea Malin (πρόεδρος)

Andrea Andreatta (Αντιπρόεδρος)
για επικοινωνία στα ελληνικά: Ά. Σαββαντίδου savvantidou@gymnasiumsteglitz.de
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