ΑΡΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΛΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ τησ Υ.Ε.
Όμιλοι Απογευματινών Δραςτηριοτότων

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΑΠΟΓΕΤΜΑΣΙΝΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ
ΣΩΝ ΑΡΑΚΕΙΩΝ – ΣΟΙΣΕΙΩΝ ΦΟΛΕΙΩΝ
Για την ομαλό λειτουργύα των Ομύλων Απογευματινών Δραςτηριοτότων των Σχολεύων πρϋπει να
τηρεύται ο ακόλουθοσ κανονιςμόσ:
1. Οι Απογευματινού Όμιλοι του Αρςακεύου Δημοτικού Θεςςαλονύκησ λειτουργούν από Δευτέρα 1
Οκτωβρίου 2018 έωσ Παραςκευή 14 Ιουνίου 2019.
2. Τα μαθόματα ξεκινούν μετϊ το τϋλοσ τού κανονικού ςχολικού ωραρύου, από τισ 15.00-16.30,
Δευτέρα έωσ Παραςκευή.

3. Σην ημέρα που αρχίζουν τα μαθήματα κϊθε Απογευματινού Ομύλου Δημοτικού και μετϊ τη λόξη
τού πρωινού προγρϊμματοσ, οι μαθητϋσ/μαθότριεσ θα ςυγκεντρωθούν ςτο Γυμναςτόριο του
Αρςακεύου Δημοτικού Σχολεύου για να τουσ παραλϊβουν οι υπεύθυνοι καθηγητϋσ.

4. Οι μαθητϋσ/μαθότριεσ όλων των βαθμύδων που ϋχουν εγγραφεύ ςτουσ Απογευματινούσ Ομύλουσ
οφεύλουν μετϊ τη λόξη τού πρωινού τουσ προγρϊμματοσ να προςέρχονται εγκαίρωσ ςτουσ χώρουσ
διδαςκαλύασ των Ομύλων και να αποχωρούν από το Σχολεύο μετϊ τη λόξη τού προγρϊμματοσ, το
αργότερο μέχρι τισ 16.35.

5. Μετϊ τισ ςχολικϋσ εξορμόςεισ ό τισ ςχολικϋσ εορτϋσ οι μαθητϋσ οφεύλουν να παραμϋνουν ςτουσ
Ομύλουσ, εφόςον αυτού λειτουργούν. Σε περύπτωςη μη λειτουργύασ των Ομύλων οι μαθητϋσ
θα ειδοποιούνται εγκαύρωσ.

6. Οι μαθητϋσ οφεύλουν να ςϋβονται τουσ ςχολικούσ χώρουσ και κυρύωσ να μη λερώνουν ό
καταςτρϋφουν τα τετρϊδια ό τα καλλιτεχνικϊ ϋργα που βρύςκονται ςτισ τϊξεισ. Τυχόν καταςτροφϋσ
που θα διαπιςτωθεύ ότι προκλόθηκαν από μαθητϋσ των Ομύλων θα τουσ επιβαρύνουν οικονομικϊ.

7. Οι υπεύθυνοι επύβλεψησ των Ομύλων θα ελϋγχουν τισ παρουςύεσ των μαθητών/μαθητριών και θα
ενημερώνουν τουσ γονεύσ.

8. Οι μαθητϋσ/μαθότριεσ που ϋχουν εγγραφεύ ςε Απογευματινούσ Ομύλουσ που λειτουργούν δύο

φορϋσ την εβδομϊδα υποχρεούνται να παρακολουθούν και τισ δύο φορέσ και να καταβϊλλουν τα
αντύςτοιχα δύδακτρα.

9. Σε περύπτωςη διακοπόσ τόσ φούτηςησ για οποιονδόποτε λόγο μετϊ την ϋναρξη των Ομύλων και
κατϊ τη διϊρκεια τόσ ςχολικόσ χρονιϊσ, οι γονεύσ παρακαλούνται αμέςωσ να το δηλώνουν
εγγράφωσ ςτη Γραμματεύα του Δημοτικού Σχολεύου. Αν η διακοπό τόσ φούτηςησ δεν δηλωθεύ
εγγρϊφωσ, τότε ο/η μαθητόσ/μαθότρια θεωρεύται ότι ςυνεχύζει να φοιτϊ κανονικϊ και υποχρεούται
ςτην καταβολό των διδϊκτρων. Προςοχή: Προφορική δήλωςη διακοπήσ ςτον καθηγητή τού
αντιςτοίχου Ομίλου δεν ιςχύει. Φρειάζεται γραπτή δήλωςη ςτο γραφείο των Απογευματινών
Ομίλων.
10. Η λειτουργύα κϊθε Ομύλου προώποθϋτει ικανό αριθμό ςυμμετεχόντων μαθητών.
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