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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 

 

 

Για μαθητές: Προσχολικών τμημάτων και Δημοτικού. 
 
 
 
Θέματα: 1.Έναρξη λειτουργίας του Αθλητικού - Πολιτιστικού Κέντρου.  

    2. Μελέτη μετά το τέλος των δραστηριοτήτων. 
    3. Σίτιση μαθητών που συμμετέχουν σε δραστηριότητες. 
    4. Εγγραφή στα τμήματα δραστηριοτήτων και ενημερωτικά έντυπα. 

 

 
 
 

Αγαπητοί γονείς, 

 

Σας ενημερώνουμε ότι 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 και 

συμμετέχει και σε δραστηριότητες του Αθλητικού - Πολιτιστικού Κέντρου, το πρόγραμμα της 

μελέτης του θα διαμορρφωθεί ως εξής: 

 

• 3 ώρες μελέτη για μαθητές Α’ Β’ Γ’ Δημοτικού:  Τις ημέρες των δραστηριοτήτων η 

μελέτη θα πραγματοποιείται μια ώρα αργότερα και συγκεκριμένα στις 15:00 – 17:00 

αντί για τις 14:00 – 17:00. 

• 2 ώρες μελέτη για μαθητές Α’ Β’ Γ’ Δημοτικού: Τις ημέρες των δραστηριοτήτων η 

μελέτη θα πραγματοποιείται μια ώρα αργότερα και συγκεκριμένα στις 15:00 – 17:00 

αντί για τις 14:00 – 16:00. 

• 2 ώρες μελέτη για μαθητές Δ’ Ε’ ΣΤ’ Δημοτικού: Τις ημέρες των δραστηριοτήτων η 

μελέτη θα πραγματοποιείται μια ώρα αργότερα και συγκεκριμένα στις 16:00 – 17:00 

αντί για τις 15:00 – 17:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/avgouleaschool.gr
https://www.instagram.com/avgouleaschool/
https://www.youtube.com/channel/UC3cDt5h5mBkCuA9PrnjKVjg
https://www.google.gr/maps/place/Ελ.+Βενιζέλου+112,+Περιστέρι+121+32/@38.0158162,23.6984762,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x14a1a33c60a3aebd:0xa205fc2accca52e5!8m2!3d38.0158162!4d23.7006649?hl=el&shorturl=1
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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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 

 

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 των προσχολικών τμημάτων και Α’Β’Γ’ Δημοτικού που είναι στο τμήμα 

φύλαξης 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. 

 

• Οι μαθητές των προσχολικών τμημάτων 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. Φέτος οι εγγραφές στα τμήματα των δραστηριοτήτων, θα πραγματοποιούνται 

ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας Classter. Όσοι γονείς επιθυμείτε την εγγραφή του 

παιδιού σας ή τη δική σας, μπορείτε να ακολουθήσετε τις οδηγίες που σας 

αποστέλλουμε συνημμένα. Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής, θα σας 

αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο θα πρέπει να 

το εκτυπώσετε, να το υπογράψετε και οι δύο γονείς και να το αποστείλετε ή να το 

προσκομίσετε στη γραμματεία του σχολείου. Η αποστολή μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά στο  

info.logistirio@avgouleaschool.gr στη συνέχεια όμως θα πρέπει να προσκομίσετε στη 

γραμματεία το πρωτότυπο. Μπορείτε επίσης να παραδώσετε το πρωτότυπο στη συνοδό του 

σχολικού λεωφορείου. 

 

Σε ό,τι αφορά την ενδυμασία της κάθε δραστηριότητας, οι μαθητές μας θα φορούν αθλητικά 

ρούχα & παπούτσια για τα οποία θα ενημερωθείτε από τους κανονισμούς του τμήματος της 

δραστηριότητας που θα επιλέξετε. Όλα τα σχετικά έντυπα μπορείτε να τα βρείτε πατώντας τον 

σύνδεσμο: ΑΠΚ 

 

Με τη διαμόρφωση των τμημάτων, θα σας ενημερώσουμε με σχετικό έντυπο έναρξης 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 

https://www.facebook.com/avgouleaschool.gr
https://www.instagram.com/avgouleaschool/
https://www.youtube.com/channel/UC3cDt5h5mBkCuA9PrnjKVjg
https://www.google.gr/maps/place/Ελ.+Βενιζέλου+112,+Περιστέρι+121+32/@38.0158162,23.6984762,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x14a1a33c60a3aebd:0xa205fc2accca52e5!8m2!3d38.0158162!4d23.7006649?hl=el&shorturl=1
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
mailto:info.logistirio@avgouleaschool.gr
https://mdagalaki.wixsite.com/files
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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 

 

 

Για μαθητές: Γυμνασίου και Λυκείου 
 
 
 
Θέματα: 1.Έναρξη λειτουργίας του Αθλητικού - Πολιτιστικού Κέντρου.  

    2. Μελέτη μετά το τέλος των δραστηριοτήτων. 
    3. Εγγραφή στα τμήματα δραστηριοτήτων και ενημερωτικά έντυπα. 

 

 
 
 

Αγαπητοί γονείς, 

 

Σας ενημερώνουμε ότι 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 και 

συμμετέχει και σε δραστηριότητες του Αθλητικού - Πολιτιστικού Κέντρου, το πρόγραμμα της 

μελέτης του θα διαμορρφωθεί ως εξής: 

 

• 2 ώρες μελέτη για μαθητές Γυμνασίου: Τις ημέρες των δραστηριοτήτων η μελέτη θα 

πραγματοποιείται μια ώρα αργότερα και συγκεκριμένα στις 16:00 – 17:00 αντί για τις 

15:00 – 17:00. 

 

3. Φέτος οι εγγραφές στα τμήματα των δραστηριοτήτων, θα πραγματοποιούνται 

ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας Classter. Όσοι γονείς επιθυμείτε την εγγραφή του 

παιδιού σας ή τη δική σας, μπορείτε να ακολουθήσετε τις οδηγίες που σας 

αποστέλλουμε συνημμένα. Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής, θα σας 

αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο θα πρέπει να 

το εκτυπώσετε, να το υπογράψετε και οι δύο γονείς και να το αποστείλετε ή να το 

προσκομίσετε στη γραμματεία του σχολείου. Η αποστολή μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά στο  

info.logistirio@avgouleaschool.gr στη συνέχεια όμως θα πρέπει να προσκομίσετε στη 

γραμματεία το πρωτότυπο. Μπορείτε επίσης να παραδώσετε το πρωτότυπο στη συνοδό του 

σχολικού λεωφορείου. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/avgouleaschool.gr
https://www.instagram.com/avgouleaschool/
https://www.youtube.com/channel/UC3cDt5h5mBkCuA9PrnjKVjg
https://www.google.gr/maps/place/Ελ.+Βενιζέλου+112,+Περιστέρι+121+32/@38.0158162,23.6984762,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x14a1a33c60a3aebd:0xa205fc2accca52e5!8m2!3d38.0158162!4d23.7006649?hl=el&shorturl=1
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
mailto:info.logistirio@avgouleaschool.gr
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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 

 

Σε ό,τι αφορά την ενδυμασία της κάθε δραστηριότητας, οι μαθητές μας θα φορούν αθλητικά 

ρούχα & παπούτσια για τα οποία θα ενημερωθείτε από τους κανονισμούς του τμήματος της 

δραστηριότητας που θα επιλέξετε. Όλα τα σχετικά έντυπα μπορείτε να τα βρείτε πατώντας τον 

σύνδεσμο: ΑΠΚ 

 

Με τη διαμόρφωση των τμημάτων, θα σας ενημερώσουμε με σχετικό έντυπο έναρξης 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 

https://www.facebook.com/avgouleaschool.gr
https://www.instagram.com/avgouleaschool/
https://www.youtube.com/channel/UC3cDt5h5mBkCuA9PrnjKVjg
https://www.google.gr/maps/place/Ελ.+Βενιζέλου+112,+Περιστέρι+121+32/@38.0158162,23.6984762,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x14a1a33c60a3aebd:0xa205fc2accca52e5!8m2!3d38.0158162!4d23.7006649?hl=el&shorturl=1
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
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Οδηγίες υποβολής αίτησης για τις δραστηριότητες του Αθλητικού Πολιτιστικού Κέντρου και τους 

απογευματινούς ομίλους για τη σχολική χρονιά 2022-23 

 

Αγαπητοί μας γονείς,  

προκειμένου να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής του παιδιού σας στις δραστηριότητες του Αθλητικού Πολιτιστικού 

Κέντρου και στους απογευματινούς ομίλους για τη σχολική χρονιά 2022-23 θα πρέπει να συνδεθείτε στη 

ηλεκτρονική πλατφόρμα του Σχολείου μας, το Classter. Αυτή η πλατφόρμα συγκεντρώνει το σύνολο των 

πληροφοριών που αφορούν το παιδί σας και την οικογενειακή σας μερίδα.  

 

Για την υποβολή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος στις δραστηριότητας του Αθλητικού Πολιτιστικού Κέντρου και 

στους απογευματινούς ομίλους, παρακαλώ ακολουθείστε τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω:  

  

Α. Με το πρόγραμμα περιήγησης (browser) συνδεθείτε στο Classter, στη διεύθυνση 

https://avgouleaschool.classter.com/ .    

  

Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και επιλέξτε το Επόμενο. Στην συνέχεια θα σας 

ζητηθεί ο κωδικός πρόσβασης τον οποίο θα  εισάγετε προκειμένου να συνδεθείτε.  

  

  

  Β.  Στην αρχική σελίδα του Classter στο menu περιήγησης αριστερά, επιλέξτε αρχικά το «Εγγραφές & Δηλώσεις» και 

κατόπιν το «Online δηλώσεις», όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα.   

 

 
Γ. Στην σελίδα των «Online δηλώσεων» μπορείτε αρχικά να επιλέξτε το μαθητή  για τον οποίον υποβάλετε αίτηση 

και στην συνέχεια επιλέγοντας το κουμπί Δήλωση στη Δραστηριότητα ή, πιο κάτω στη σελίδα, στον Απογευματινό 

Όμιλο που επιθυμείτε, αυτόματα μας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας. 

  

https://avgouleaschool.classter.com/
https://avgouleaschool.classter.com/
https://avgouleaschool.classter.com/
https://avgouleaschool.classter.com/


   

Δ.  Επιλέγοντας το κουμπί Δήλωση εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο, όπου θα πρέπει να επιλέξετε τις ώρες που 

σας ενδιαφέρουν. Στη συνέχεια επιλέγετε το κουμπί Δήλωση. 

 

Στις δραστηριότητες που θα έχετε υποβάλει εκδήλωση ενδιαφέροντος θα εμφανίζει την ένδειξη Έχει δηλωθεί. 

 

 

Αφού η γραμματεία του Σχολείου μας παραλάβει την δήλωση που υποβάλατε, θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 

και θα σας ενημερώσει μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για την εξέλιξη της δήλωσής σας.   

ΠΡΟΣΟΧΗ! Όταν δηλώνετε μια δραστηριότητα δεν έχετε το δικαίωμα αναίρεσης. Αν θέλετε να προχωρήσετε σε αλλαγή, 

παρακαλώ επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Αθλητικού Πολιτιστικού Κέντρου. 
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