
The William Spyropoulos Greek - American Day School 
           Of St. Nicholas Greek Orthodox Church 
                                   43-15 196 St., Flushing N.Y.11358 

                             Tel. (718) 357-5583/ Fax (718) 428-30518 

___________________________________________________________ 
                             Mary Tzallas           Georgia Kakivelis 

                            Principal                                   Assistant Principal 

 

     REGISTRATION 

                                     2020-2021 SCHOOL YEAR 
 

March 2 – March 31, 2020 9:30 A.M – 2:00 P.M. 
 

 

Student Registration for the 2020-2021 school year will begin on Monday, March 2nd and continue through Tuesday, 

March 31.  To guarantee a place for your children, we strongly encourage you to register them for the 2020-2021 school year 

during this registration period. The annual assessment of $200 per family for the St. Nicholas Community Capital/Building 

Improvement Fee is placed in a separate account, as these funds are specifically targeted for necessary maintenance and 

improvements to our facility. Tuition and related fees for 2020-2021 are listed below: 
 

 

2020 – 2021 Tuition Schedule Fees 
 

$250 per child        Registration Fee (Nonrefundable fee which must be paid at registration)   

A $100 deduction per student will be given if registration is completed by Tuesday, March 

31st. Anyone registering after March 31st  will pay the full Registration fee of $250.  
 

$200 per family     St. Nicholas Community Capital/Building Improvement Fee  

(Must be paid in full at registration) 
 

$125 per family  PTA Annual Membership Dues 

$10 per student  School Planner—Required for Grades 1-8   

(A separate check should be made payable to “William Spyropoulos PTA”) 
 

$6,600.00 per child         Kindergarten through 5th Grade 
 

$7,000.00 per child         6th Grade through 8th Grade 
 

Discounts:  $300 reduction in tuition for second child in family attending William Spyropoulos 

$500 reduction in tuition for third child in family attending William Spyropoulos 

$1,200 reduction in tuition for fourth child in family attending William Spyropoulos 

 

NOTES:  

 Registration and payment of registration fees does not constitute enrollment in the School.  A student is 

deemed enrolled upon full payment of tuition or enrollment in the “FACTS” program BEFORE the 1st day  

of school and the school reserves all rights to take appropriate action. 

 To register for 2020-2021, tuition from the 2019-2020 school year must be paid in full. In addition, you must 

present your Church membership card (obtained from Church Office) 

 ONLY checks or money orders are accepted.  CASH IS NOT AN ACCEPTABLE FORM OF PAYMENT.  

YOU MAY ENROLL IN THE SCHOOL'S "FACTS" PAYMENT PLAN PROGRAM. 
 

Please call the School Office (718) 357-5583 if you have any questions. 

 

We look forward to seeing you at Registration. 
 

 

Sincerely, 

TheWilliam Spyropoulos School Board 













 


43-15 196 Street, Flushing, NY 11358  

Tel. (718) 357-5583 Fax: (718) 428-3051 
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Οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2020-2021 θα αρχίσουν την Δευτέρα, 2 Μαρτίου και θα συνεχισθούν 

μέχρι τις 31 Μαρτίου. Για ανα εξασφαλίσετε θέση για το παιδί σας, πρέπει να το εγγράψετε στη διάρκεια των 

ημερών αυτών. Παρακαλούμε, σημειώσετε ότι η ετήσια εισφορά των $200 δολλαρίων ανά οικογένεια ως 

Κτιριακή Επένδυση για την Κοινότητα του Αγίου Νικολάου τοποθετείται σε ξεχωριστό λογαριασμό και τα 

χρήματα που συγκεντρώνονται αφορούν συγκεκριμένα την αναγκαία συντήρηση του κτιρίου. 

 Τα ποσά που απαιτούνται για το σχολικό έτος 2020-2021 παρατίθενται αναλυτικά. 

 

 ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021     

 

$250.00 Για κάθε παιδί. Ποσό εγγραφής- Πρέπει να πληρωθεί στην αρχή και δεν επιστρέφεται.  

              $100.00 έκπτωση για το κάθε παιδί εάν εγγραφεί μέχρι τις 31 Μαρτίου. 

              Εάν εγγραφείτε μετά τις 31 Μαρτίου η εγγραφή θα είναι $250.00 

$ 200.00 ανά οικογένεια. Κτιριακή επένδυση Κοινότητας Αγίου Νικολάου (Το ποσό αυτό πρέπει να 

πληρωθεί όταν γίνει η εγγραφή) 

 

$125.00 ανά οικογένεια, Συνδρομή Συλλόγου Γονέων και Δασκάλων.  

$10.00 για κάθε παιδί, για μαθητικό σημειωματάριο (τάξεις 1η-8η)   

Πληρωτέα επιταγή στο Σύλλογο Γονέων και Δασκάλων.   

 

$ 6,600.00 για κάθε παιδί. Τάξεις Νηπιαγωγείο-5η  

$ 7,000.00 για καθέ παιδί. Τάξεις 6η- 8η  

 

Εκπτωση:  $300 έκπτωση για το δεύτερο παιδί.  

   $500 έκπτωση για το τρίτο παιδί  

   $1,200 έκπτωση για το τέταρτο παιδί.  

 

Σημείωση: Οι μαθητές θεωρούνται εγγεγραμμένοι στο σχολείο αν πληρωθεί το σύνολο των διδάκτρων ή αν 

επιλεγεί η συμφωνία με το πρόγραμμα FACTS πριν την πρώτη μέρα του σχολικού έτους. Σε αντίθετη 

περίπτωση  το σχολείο έχει το δικαίωμα να ενεργήσει ανάλογα.  

 

Σημείωση: 

 Για την εγγραφή για το έτος 2020-2021 τα δίδακτρα για το έτος 2019-2020 πρέπει να έχουν 

πληρωθεί στο σύνολό τους.  

 Πρέπει να έχετε την κάρτα πληρωμής επιστασίας της εκκλησίας.  

(Θα την πάρετε από το γραφείο της εκκλησίας) 

 

Παρακαλούμε, έχετε υπ’ όψιν ότι δεν δεχόμαστε μετρητά, μόνο επιταγές ή money orders, εκτός αν 

επιλέξετε να εγγραφείτε στο πρόγραμμα πληρωμών FACTS. 

 

Θα χαρούμε να σας δούμε στις εγγραφές. 

 

Με εκτίμηση,  

        Η Σχολική Επιτροπή του Σχολείου 

 





