ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ
Στα Αρσάκεια – Τοσίτσεια Σχολεία λειτουργούν Όμιλοι Απογευματινών Δραστηριοτήτων, οι οποίοι
στοχεύουν στην καλλιέργεια των ιδιαίτερων κλίσεων κάθε μαθητή και στη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων
του. Στους μαθητές των Αρσακείων – Τοσιτσείων Σχολείων προσφέρεται η δυνατότητα επιλογής μέσα από
ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Αιτήσεις εγγραφής θα γίνονται δεκτές έως την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου
2018. Τα μαθήματα ξεκινούν τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018 και γίνονται μετά το τέλος τού κανονικού
σχολικού ωραρίου, από τις 15: 00 έως τις 16:30, Δευτέρα έως Παρασκευή.
Πληροφορίες: Γραφείο Συντονισμού των Αρσακείων Σχολείων Θεσσαλονίκης τής Φιλεκπαιδευτικής
Εταιρείας, Ελαιώνες Πυλαίας, ΤΚ 55535, Τηλ. : 2310304000, εσωτ. 471, 2310308334 (και fax)
e-mail: synt-t@arsakeio.gr. Hμέρες και ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 -15:00
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΡΣΑΚΕΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τα δρομολόγια διαμορφώνονται αφού ληφθούν υπ' όψιν οι αιτήσεις των γονέων και θα ανακοινωθούν
προσεχώς. Πληροφορίες: ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, τηλ. 2310304000, εσωτ. 486, email:
kinissi-t@arsakeio.gr. Τα δρομολόγια των απογευματινών σχολικών λεωφορείων θα ισχύσουν εφόσον
συγκεντρωθεί ικανός αριθμός μαθητών που θα τα χρησιμοποιεί.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Για την ομαλή λειτουργία των Ομίλων Απογευματινών Δραστηριοτήτων των Αρσακείων Σχολείων
Θεσσαλονίκης πρέπει να τηρείται ο ακόλουθος κανονισμός:
1. Οι Απογευματινοί Όμιλοι λειτουργούν από Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018 έως τη λήξη τού σχολικού
έτους (για τα Γυμνάσια και Λύκεια).
2. Τα μαθήματα ξεκινούν μετά το τέλος τού κανονικού σχολικού ωραρίου, από τις 15:00 έως τις 16:30,
Δευτέρα έως Παρασκευή.
3. Την ημέρα που αρχίζουν τα μαθήματα κάθε Απογευματινού Ομίλου και μετά τη λήξη τού πρωινού
προγράμματος, οι μαθητές/μαθήτριες θα συγκεντρωθούν στους χώρους που αναγράφονται παρακάτω, για να
τους παραλάβουν οι υπεύθυνοι καθηγητές. Οι μαθητές:
α. τού Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης στο Αμφιθέατρο τού Γυμνασίου και β. τού Αρσακείου Λυκείου
Θεσσαλονίκης στο Αμφιθέατρο τού Λυκείου
4. Οι μαθητές/μαθήτριες όλων των βαθμίδων που έχουν εγγραφεί στους Απογευματινούς Ομίλους οφείλουν
μετά τη λήξη τού πρωινού τους προγράμματος να προσέρχονται εγκαίρως στους χώρους διδασκαλίας των
Ομίλων και να αποχωρούν από το Σχολείο μετά τη λήξη τού προγράμματος, το αργότερο μέχρι τις 16:35.
5. Μετά τις σχολικές εξορμήσεις ή τις σχολικές εορτές οι μαθητές οφείλουν να παραμένουν στους Ομίλους,
εφόσον αυτοί λειτουργούν. Σε περίπτωση μη λειτουργίας των Ομίλων οι μαθητές θα ειδοποιούνται εγκαίρως.
6. Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται τους σχολικούς χώρους και κυρίως να μη λερώνουν ή καταστρέφουν τα
τετράδια ή τα καλλιτεχνικά έργα που βρίσκονται στις τάξεις. Τυχόν καταστροφές που θα διαπιστωθεί ότι
προκλήθηκαν από μαθητές των Ομίλων θα τους επιβαρύνουν οικονομικά.
7. Οι υπεύθυνοι καθηγητές των Ομίλων θα ελέγχουν τις παρουσίες των μαθητών/μαθητριών και θα
ενημερώνουν τους γονείς.
8. Οι μαθητές/μαθήτριες που έχουν εγγραφεί σε Απογευματινούς Ομίλους που λειτουργούν δύο φορές την
εβδομάδα υποχρεούνται να παρακολουθούν και τις δύο φορές και να καταβάλλουν τα αντίστοιχα δίδακτρα.
9. Στο πλαίσιο τής προσπάθειας των Αρσακείων – Τοσιτσείων Σχολείων για τη σωστή φυσική, πνευματική
και καλλιτεχνική ανάπτυξη των μαθητών η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία προσφέρει δωρεάν τη φοίτηση στους
εξής Ομίλους: Χορωδία Παραδοσιακής και Βυζαντινής Μουσικής, Ομάδες Καλαθοσφαίρισης,
Πετοσφαίρισης και Ποδοσφαίρου και Ρητορικό Όμιλο Λυκείου. Οι μαθητές των Ομάδων και τού
Ρητορικού Ομίλου Λυκείου που χρησιμοποιούν απογευματινό σχολικό λεωφορείο καταβάλλουν μόνο τα

κόμιστρα. Οι μαθητές τής Χορωδίας Παραδοσιακής και Βυζαντινής Μουσικής που χρησιμοποιούν
απογευματινό σχολικό λεωφορείο δεν υποχρεούνται στην καταβολή κομίστρων.
10. Σε περίπτωση διακοπής τής φοίτησης για οποιονδήποτε λόγο μετά την έναρξη των Ομίλων και κατά τη
διάρκεια τής σχολικής χρονιάς, οι γονείς παρακαλούνται αμέσως να το δηλώνουν εγγράφως στο Γραφείο
Συντονισμού των Αρσακείων Σχολείων Θεσσαλονίκης τής Φ.Ε. (τηλ. 2310304000, εσωτ. 471, 2310308334
(και fax), email: synt-t@arsakeio.gr ).
Αν η διακοπή τής φοίτησης δεν δηλωθεί εγγράφως, τότε ο/η μαθητής/μαθήτρια θεωρείται ότι συνεχίζει να
φοιτά κανονικά και υποχρεούται στην καταβολή των διδάκτρων. Προσοχή: Προφορική δήλωση διακοπής
στον καθηγητή τού αντιστοίχου Ομίλου δεν ισχύει. Χρειάζεται γραπτή δήλωση στο γραφείο των
Απογευματινών Ομίλων.
11. Η λειτουργία κάθε Ομίλου προϋποθέτει ικανό αριθμό συμμετεχόντων μαθητών.

