
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ Β΄ 
 

16 Νοεμβρίου 2016 

Αγαπητοί γονείς, 

 

Θέμα: Λειτουργία Λέσχης/ Επιτήρησης κατά την διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και μετά από επιθυμία  αρκετών γονέων, όπως λειτουργήσει η επιτήρηση των παιδιών κατά 

την διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων, υπό την ευθύνη του Συνδέσμου Γονέων του σχολείου, είμαστε στην ευχάριστη 

θέση να σας ενημερώσουμε ότι: 

 Σε συνεννόηση με την πτυχιούχο εκπαιδευτικό κα Ελένη Μέλιου, έχουμε ετοιμάσει ένα πλάνο/ πρόγραμμα 

δραστηριοτήτων και έχουμε κάνει οικονομική μελέτη για την δυνατότητα να λειτουργήσει επιτήρηση/λέσχη. 

Σημειώστε ότι ο σύνδεσμος έχει προχωρήσει, από την 1η Οκτωβρίου, σε αγορά υπηρεσιών από την εν λόγω 

εκπαιδευτικό στα πλαίσια της επιτήρησης. 

 Έχουμε συνεννοηθεί με την διεύθυνση του σχολείου και έχουμε την θετική της ανταπόκριση στο αίτημα/εισήγηση 

μας. 

 Ζητήσαμε και πήραμε την έγκριση/συγκατάθεση της σχολικής εφορίας για να χρησιμοποιηθούν οι εγκαταστάσεις 

του σχολείου μας, για στέγαση του πιο πάνω προγράμματος.  

 Ελάχιστος αριθμός συμμετοχών είναι τα 15 παιδιά. Το κόστος έχει υπολογιστεί όπως πιο κάτω: 

Αρ. Παιδιών ανά 
οικογένεια 

1
η
 Εβδομάδα (5 μέρες) 

(23, 27, 28, 29 & 30/12/2016) 
2

η
 Εβδομάδα (4 μέρες) 

(2, 3, 4 & 5/01/2017)   

1
ο
 παιδί €40 €35 

2
ο
 παιδί €35 €30 

3
ο
 παιδί €35 €30 

 

Στο κόστος περιλαμβάνεται και ότι πιθανό  χρειαστούν τα παιδιά για τις διάφορες δραστηριότητες.  

ΔΕΝ περιλαμβάνεται οποιαδήποτε σίτιση των παιδιών η οποία θα είναι ευθύνη των γονιών. Θα γίνει προσπάθεια όμως για να 

λειτουργήσει και η καντίνα του σχολείου.  

Συνημμένα θα βρείτε το προκαταρκτικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων.  Όσοι γονείς ενδιαφέρονται να λάβει το παιδί τους 

μέρος πιο πάνω πρόγραμμα να συμπληρώσουν και να αποστείλουν το πιο κάτω έντυπο στην κ. Μάρω Αβραάμ μέχρι τις 25 

Νοεμβρίου 2016.  

Εκ μέρους του Συνδέσμου Γονέων 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΛΕΣΧΗ/ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 

(Παρακαλούμε να επιστραφεί μέχρι 25 Νοεμβρίου για σκοπούς καλύτερης οργάνωσης) 

Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας:…………………………………………………………. Τάξη: ..…………… Ονοματεπώνυμο 

γονέα/κηδεμόνα: ………………………………………………………………. Υπογραφή ………………………………….Τηλ. Επικοινωνίας: 

……………………. Ενδιαφέρον για: (Παρακαλώ σημειώστε √ σε ένα από τα πιο κάτω) 

Όλες τις μέρες ………………………   Πρώτη εβδομάδα ……………………    Δεύτερη εβδομάδα …………………..  

 



 


