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Για τους μαθητές: Προσχολικής, Δημοτικού & Γυμνασίου 
 

 

 

 Θέματα:  1.Έναρξη λειτουργίας του Αθλητικού - Πολιτιστικού Κέντρου.  
    2. Μελέτη μετά το τέλος των δραστηριοτήτων. 
    3. Σίτιση μαθητών που συμμετέχουν σε δραστηριότητες. 
    4. Ενημερωτικά έντυπα. 

 

 

Αγαπητοί γονείς,  

 

Θα θέλαμε αρχικά να σας ευχηθούμε μια καλή σχολική χρονιά με υγεία και πρόοδο σε 

εσάς και τις οικογένειές σας.  

 

Τον Οκτώβριο ξεκινούν οι δραστηριότητες του Αθλητικού - Πολιτιστικού μας Κέντρου. 

Στο πλαίσιο αυτό θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε τα παρακάτω: 

 

1. Όλα τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται μετά το τέλος του σχολικού 

προγράμματος. H έναρξη των τμημάτων πραγματοποιείται μέσα στον Οκτώβριο ενώ 

η λήξη τους συμπίπτει με το τέλος των μαθημάτων του σχολικού έτους. 

 

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

μαθημάτων (αφορά στις τάξεις Α’ – Β’ - Γ’ Δημοτικού) και συμμετέχει και 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.  

 

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 έχουν δραστηριότητα θα επιστρέφουν στο σπίτι μετά το πέρας της 

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

περίπτωση παρακαλούμε να μας στείλετε δικό σας δοχείο φαγητού 

(ταπεράκι) το οποίο θα παραδίνετε ή στη συνοδό το πρωί ή στη 

γραμματεία δημοτικού, αναγράφοντας το όνομα και το τμήμα του μαθητή. 

 

https://www.facebook.com/avgouleaschool.gr
https://www.instagram.com/avgouleaschool/
https://www.youtube.com/channel/UC3cDt5h5mBkCuA9PrnjKVjg
https://www.flickr.com/photos/146876717@N06
mailto:info.itsupport@avgouleaschool.gr
mailto:info.logistirio@avgouleaschool.gr
mailto:info.secpreschool@avgouleaschool.gr
mailto:info.secprimary@avgouleaschool.gr
mailto:info.secgym@avgouleaschool.gr
mailto:info.seclyc@avgouleaschool.gr
mailto:info.secathletic@avgouleaschool.gr
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• Τα παιδιά της προσχολικής που επιστρέφουν στο σπίτι στις 16:00 και στις 

17:00, θα σιτίζονται κανονικά στο σχολείο μας. Προτείνεται τα παιδιά να φέρουν 

μαζί τους και να τρώνε ένα μικρό σνακ πριν τη δραστηριότητα (κατά τις 13:00) 

π.χ. φρούτο, μπάρα, δημητριακών, παστέλι, τοστ. 

 

4. Όσοι γονείς επιθυμείτε την εγγραφή του παιδιού σας ή τη δική σας σε κάποιο από 

τα τμήματα, θα πρέπει να αποστείλετε συννημένο συμπληρωμένο και υπογεγραμένο 

το αντίστοιχο παράρτημα ιδιωτικού συμφωνητικού στην ηλεκτρονική διευθυνση: 

info.secathletic@avgouleaschool.gr εως τις 27.09.2021. 

  

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: ΑΠΚ 

 

Σε ό,τι αφορά την ενδυμασία της κάθε δραστηριότητας, θα ενημερωθείτε με νεότερη 

ανακοίνωση. Οι μαθητές μας θα φορούν αθλητικά ρούχα & παπούτσια για τα οποία 

θα ενημερωθείτε από τους κανονισμούς του τμήματος της δραστηριότητας που θα 

επιλέξετε. 

 

Με τη διαμόρφωση των τμημάτων, θα σας  ενημερώσουμε για 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 
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