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Για τους μαθητές 

Του Δημοτικού 

 

 

 

Θέμα:   1. Έναρξη λειτουργίας του Αθλητικού - Πολιτιστικού μας Κέντρου.  

2. Μελέτη μετά το τέλος των δραστηριοτήτων. 

3. Σίτιση μαθητών που συμμετέχουν σε δραστηριότητες. 
4. Ενημερωτικά έντυπα. 

 
 
Αγαπητοί γονείς,  

 
 

1. Σας υπενθυμίζουμε ότι τον Οκτώβριο ξεκινούν οι δραστηριότητες του Αθλητικού - Πολιτιστικού 

μας Κέντρου. Όλα τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται μετά το τέλος του σχολικού 

προγράμματος. H έναρξη των τμημάτων γίνεται μέσα στον Οκτώβριο ενώ η λήξη τους με το 

τέλος των μαθημάτων του Σχολείου.  

 

2. Στην περίπτωση που το παιδί σας παρακολουθεί μελέτη μετά το τέλος των μαθημάτων (αφορά 

τις τάξεις Α’-Β’-Γ’ Δημοτικού) και συμμετέχει σε δραστηριότητες του Αθλητικού - Πολιτιστικού 

Κέντρου,  τις ημέρες των δραστηριοτήτων η μελέτη θα μεταφέρεται μία ώρα αργότερα και θα 

πραγματοποιείται 15:00 – 17:00 αντί για 14:00 – 16:00. Εάν επιθυμείτε το παιδί σας να 

επιστρέφει στις 16:00 παρακαλούμε ενημερώστε εγκαίρως το γραφείο κίνησης. 

 

3. Στην περίπτωση που το παιδί σας σιτίζεται στο σχολείο μας (πρόγραμμα σίτισης με επιπλέον 

χρέωση): 

 

• Οι μαθητές που παρακολουθούν μελέτη θα σιτίζονται στην τραπεζαρία μετά το τέλος 

της δραστηριότητας και μετά θα προσέρχονται στις τάξεις της μελέτης. 

 

• Οι μαθητές που δεν παρακολουθούν μελέτη και σιτίζονται στο σχολείο μας, τις ημέρες 

που δεν έχουν δραστηριότητα θα επιστρέφουν στο σπίτι μετά το πέρας της 

δραστηριότητας και θα αποστέλλεται στο σπίτι το φαγητό. Σε αυτήν την περίπτωση 

παρακαλούμε να μας στείλετε δικό σας δοχείο φαγητού (ταπεράκι)  αναγράφοντας το 

όνομα και το τμήμα του μαθητή.  

 
 

 

 

 

 

https://www.avgouleaschool.gr/
https://www.facebook.com/avgouleaschool.gr
https://www.instagram.com/avgouleaschool
https://www.youtube.com/user/avgouleaschool
https://www.linkedin.com/company/avgoulea-linardatou-school/
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4. Όσοι γονείς επιθυμείτε την εγγραφή του παιδιού σας ή τη δική σας σε κάποιο από τα τμήματα, 

πρέπει να αποστείλετε συμπληρωμένη την αντίστοιχη δήλωση συμμετοχής. Σε ό,τι αφορά την 

ενδυμασία της κάθε δραστηριότητας, θα ενημερωθείτε μετά την άρση των μέτρων με σχετική 

ανακοίνωση. Αρχικά, οι μαθητές μας θα φορούν αθλητικά ρούχα & παπούτσια για τα οποία θα 

ενημερωθείτε από τους κανονισμούς του τμήματος της δραστηριότητας που θα επιλέξετε. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: ΑΠΚ 

 

5. Με τη διαμόρφωση των τμημάτων θα σας στείλουμε έντυπη ενημέρωση με την ημερομηνία 

έναρξης, την ημέρα και την ώρα του τμήματος που επιθυμείτε. Για οποιαδήποτε πληροφορία 

μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Διευθύντρια του Αθλητικού - Πολιτιστικού Κέντρου, κα Μαρία 

Στρατάκου, τηλ. 2115002300, εσωτ. 340. 

 

 

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας. 

 

 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 

 

 

https://www.avgouleaschool.gr/
https://www.facebook.com/avgouleaschool.gr
https://www.instagram.com/avgouleaschool
https://www.youtube.com/user/avgouleaschool
https://www.linkedin.com/company/avgoulea-linardatou-school/
https://mdagalaki.wixsite.com/files

