ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο, έχοντας παιδαγωγικούς, κοινωνικούς και
εκπαιδευτικούς στόχους, παρέχει ένα πλήρες, ποιοτικό και ολοκληρωμένο
πρόγραμμα, με σκοπό οι μαθητές να αποκομίσουν όσο το δυνατόν περισσότερα οφέλη
από την παρακολούθησή του. Η ομαλή λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος
επιτυγχάνεται με τη στενή συνεργασία εκπαιδευτικών - γονέων και μαθητών.
Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, γίνεται μελέτη – προετοιμασία για τα μαθήματα
της επόμενης ημέρας (Γλώσσα και Μαθηματικά) ενώ διδάσκονται υποχρεωτικά
τα διδακτικά αντικείμενα της Πληροφορικής, σε όλες τις τάξεις, της Αγγλικής
Γλώσσας, στις τάξεις Γ΄,Δ΄,Ε΄,ΣΤ΄, του Αθλητισμού, στις τάξεις Α΄,Β΄ και
προαιρετικά διδακτικά αντικείμενα, από τα οποία οι γονείς μπορούν να επιλέξουν
και να δηλώσουν με σειρά προτεραιότητας αυτά που επιθυμούν (μέχρι τρία):
Αθλητισμός, Εικαστικά, Θεατρική Αγωγή, Μουσική, Χορός.
Εφόσον οι γονείς επιλέξουν το Ολοήμερο Πρόγραμμα, η φοίτηση του μαθητή
είναι υποχρεωτική.
Το ωράριο λειτουργίας του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου αρχίζει μετά
το τέλος του πρωινού προγράμματος του σχολείου, μέχρι 16:15. Στο Ολοήμερο
Πρόγραμμα, προβλέπεται χρόνος για το γεύμα των παιδιών που ετοιμάζουν οι γονείς
από το σπίτι.
Η αποχώρηση των μαθητών μπορεί να γίνεται μετά το τέλος κάθε
διδακτικής ώρας του Ολοήμερου Προγράμματος ( δηλαδή 14:00, 14:40, 15:30 και
16:15), με την προϋπόθεση να έχει κατατεθεί κατά την εγγραφή του μαθητή σχετική
υπεύθυνη δήλωση του γονέα/ κηδεμόνα τους.
Σας ενημερώνουμε ότι προκειμένου να επιτευχθεί ο ορθός και έγκαιρος
προγραμματισμός της λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος του Σχολείου μας,
οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να φοιτήσουν σε αυτό,
κατά το επόμενο σχολικό έτος 2013-2014, πρέπει να καταθέσουν στο Δ/ντή του
σχολείου, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Αίτηση-Δήλωση Γονέα και
β) Βεβαίωση εργασίας ή ανεργίας και των δύο γονέων.
Σημείωση:
1) Όσοι είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ ή το ΤΕΒΕ, βεβαίωση του
ασφαλιστικού τους φορέα.
2) Όσοι είναι άνεργοι, βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στο Δ/ντή του Σχολείου.
Οι εγγραφές πραγματοποιούνται από 1-21 Ιουνίου.

Ο Δ/ντής του Σχολείου

