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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΈΝΑΡΞΗΣ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΚΑΛΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ 2021 – 2022
Αγαπητοί Γονείς,
Οι Όμιλοι Απογευματινών Δραστηριοτήτων, Ενισχυτικής Διδασκαλίας και Πρόσθετης
Διδακτικής Στήριξης αρχίζουν να λειτουργούν από τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021. Επομένως, οι
μαθητές/-τριες που έχουν δηλώσει συμμετοχή σε Όμιλο που λειτουργεί κάθε :
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Όσοι δεν έχουν εγγραφεί εγκαίρως, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και μετά
την ημερομηνία έναρξης των απογευματινών Ομίλων, με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν
διαθέσιμες θέσεις.
Μετά τη λήξη τού πρωινού προγράμματος :
Οι μαθητές/-τριες των Γυμνασίων-Λυκείων που έχουν δηλώσει Απογευματινό Όμιλο,
Ενισχυτική Διδασκαλία, Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη, θα συγκεντρωθούν στο
κεντρικό θέατρο των Σχολείων. Από εκεί θα τους παραλαμβάνουν οι υπεύθυνοι
καθηγητές των τμημάτων και θα τους οδηγούν στα Γυμναστήρια και στις αντίστοιχες
αίθουσες.
Τους μαθητές/-τριες τού Νηπιαγωγείου θα παραλαμβάνει η κα Α. Τσάμη καθημερινά
από το χώρο τού Νηπιαγωγείου και θα τους οδηγεί έξω από το χώρο του κλειστού
Γυμναστηρίου. Από εκεί θα τους παραλαμβάνουν οι υπεύθυνοι καθηγητές των
τμημάτων και θα τους οδηγούν στα Γυμναστήρια και στις αντίστοιχες αίθουσες.
Τους μαθητές/-τριες της Α΄ και Β΄ τάξης Δημοτικού οδηγούν στο χώρο έξω από το
Κλειστό Γυμναστήριο των Δημοτικών Σχολείων οι δάσκαλοί τους του πρωινού
προγράμματος όπου θα τους παραλαμβάνει η κα Τσάμη. Από εκεί θα τους
παραλαμβάνουν οι υπεύθυνοι καθηγητές των τμημάτων και θα τους οδηγούν στα
Γυμναστήρια και στις αντίστοιχες αίθουσες.
Οι μαθητές/-τριες των Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξεων των Αρσακείων – Τοσιτσείων
Δημοτικών Σχολείων τής Εκάλης, την ημέρα που αρχίζει ο Απογευματινός Όμιλος που
έχουν δηλώσει, θα συγκεντρωθούν στο Κλειστό Γυμναστήριο των Δημοτικών
Σχολείων, όπου θα τους παραλαμβάνει ο κος Δ. Γαγάνης. Από εκεί θα τους
παραλαμβάνουν οι υπεύθυνοι καθηγητές των τμημάτων και θα τους οδηγούν στα
Γυμναστήρια και στις αντίστοιχες αίθουσες.

Τα μαθήματα ξεκινούν μετά το τέλος τού πρωινού προγράμματος από τις 15.00 έως τις 16.30,
Δευτέρα έως Παρασκευή.

Μετά τη λήξη των Απογευματινών Ομίλων (ώρα 16.30) τους μαθητές τού
Νηπιαγωγείου (νήπια - προνήπια) και τής Α΄ και Β΄ τάξης Δημοτικού θα παραλαμβάνετε
από την έξοδο του Γυμναστηρίου των Δημοτικών Σχολείων από την Α. Τσάμη (6936104469).
Τους μαθητές των υπολοίπων τάξεων θα παραλαμβάνετε από την έξοδο 111 – 113 (η έξοδος
προς το Γυμνάσιο) από τον κο Δ. Γαγάνη (6936197935).
Τους μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων θα τους παραλαμβάνετε έξω από την κεντρική είσοδο
του θεάτρου.
Σας υπενθυμίζουμε ότι, για να παραλάβετε τα παιδιά σας μετά το τέλος του
προγράμματος μπορείτε να σταθμεύετε τα αυτοκίνητά σας αποκλειστικά και μόνο στον
επάνω χώρο του πάρκιν (δίπλα στην εκκλησία) μετά τις 16.15
Όσοι γονείς έχετε δηλώσει ότι τα παιδιά σας θα αποχωρούν με σχολικό λεωφορείο, στις
εξαιρετικές περιπτώσεις που θα τα παραλαμβάνετε οι ίδιοι από τον χώρο τού Σχολείου θα
πρέπει να ενημερώνετε εγκαίρως το γραφείο Κινήσεως και το γραφείο των Απογευματινών
Ομίλων (τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6755555 εσωτ. 126 ή στο email omiloi2@arsakeio.gr) .
Σε περίπτωση που τα παιδιά σας θα τα παραλάβει από το Σχολείο άλλο πρόσωπο παρακαλούμε
να το δηλώνετε εγκαίρως, στο γραφείο των Απογευματινών Ομίλων (τηλέφωνο επικοινωνίας
210-6755555 εσωτ. 126 ή στο email omiloi2@arsakeio.gr) .
.
Χρήσιμες πληροφορίες
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Η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική για όλους στις αίθουσες, τα σχολικά λεωφορεία
και όλους τους χώρους, κλειστούς και ανοικτούς.
Το πιστοποιητικό εμβολιασμού , αρνητικό αυτοδιαγνωστικό (self test) ή βεβαίωση
παρελθούσας νόσησης τελευταίου εξαμήνου που έχει κατατεθεί στο Σχολείο (πρωϊνό
πρόγραμμα) ισχύει και για τις απογευματινές δραστηριότητες.
Οι γονείς των μαθητών / μαθητριών θα παραλαμβάνουν τα παιδιά τους στους
προσυμφωνημένους χώρους κρατώντας τις απαραίτητες αποστάσεις και φορώντας
μάσκα.
Οι μαθητές κατά την είσοδό τους στην αίθουσα θα απολυμαίνουν τα χέρια τους με το
αντισηπτικό που είναι τοποθετημένο δίπλα στην πόρτα.
Οι μαθητές κατά τη διάρκεια του μαθήματος δεν ανταλλάσσουν βιβλία, τετράδια,
γραφική ύλη και προσωπικά αντικείμενα.
Συστήνεται ο κάθε μαθητής να έχει μαζί του και το προσωπικό του αντισηπτικό, το
οποίο θα χρησιμοποιεί όταν υπάρχει ανάγκη.
Οι μαθητές δεν πρέπει να πίνουν νερό απευθείας από τη βρύση με το στόμα, καθώς και
να χρησιμοποιούν κοινά σκεύη όπως ποτήρια και μπουκάλια. Συστήνεται η χρήση
ατομικού μπουκαλιού ή παγουριού από το κάθε παιδί. Επίσης δεν πρέπει να
μοιράζονται μεταξύ τους το φαγητό και το νερό τους.
Τα παιδιά ΔΕΝ πρέπει να φέρνουν μαζί τους παιχνίδια στο σχολείο (π.χ. μπάλες κλπ.)
Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους εξωτερικούς χώρους του Σχολείου.
Οι γονείς των μαθητών που θα παραλαμβάνουν τα παιδιά τους στο προκαθορισμένο
χώρο εξόδου των μαθητών θα αναχωρούν από τους χώρους του Σχολείου αμέσως ,
χωρίς καθυστέρηση.

Για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων και
ηλεκτρονικών συσκευών από μαθητές και εκπαιδευτικούς στο χώρο του Σχολείου
λαμβάνοντας υπόψη το ΠΔ 28/15 (34 Α΄) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε
δημόσια έγγραφα και στοιχεία», το ν. 2472/1997(50 Α΄) «Περί προστασίας του ατόμου από
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» καθώς και την με αριθμ. πρωτ. 14/2104-2016 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
Υπεύθυνος καθηγητής κος Γκόφας Δ. (2106218250 εσωτ. 337, 6936197935)
*Το κυλικείο των Σχολείων θα λειτουργεί μέχρι τις 15.30
Τέλος, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι κανένα άτομο πλην των εκπαιδευτικών δε
μπορεί να παραμένει εντός του σχολικού χώρου κατά την διάρκεια λειτουργίας των
Απογευματινών Ομίλων συμπεριλαμβανομένων και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων (Π.Δ 79/2017-ΦΕΚ 109/01.08.2017 τ. Α΄). Με αυτό τον
τρόπο διαφυλάσσεται η ασφάλεια των παιδιών μας, η εύρυθμη λειτουργία των Απογευματινών
Ομίλων και διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση με τους μαθητές που κινούνται με σχολικά
λεωφορεία.
Αγαπητοί γονείς,
Απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχούς αντιμετώπισης και προστασίας έναντι της πανδημίας είναι
η απόλυτη συνεργασία και συναίνεση όλων μας (προσωπικού, μαθητών και γονέων), ώστε να
μη κινδυνεύει κανένας. Προστατεύοντας τον εαυτόν μας, τηρώντας τα μέτρα υγιεινής και
εφαρμόζοντας τις οδηγίες, προστατεύουμε αυτούς που αγαπάμε, τους δικούς μας και τους
γύρω μας, ώστε όλοι μαζί να έχουμε μια ακόμα δημιουργική σχολική χρονιά.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: omiloife.arsakeio.gr
( Όμιλοι Δραστηριοτήτων-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΙ ΟΜΙΛΟΙ)
Καλή χρονιά και καλή πρόοδο στα παιδιά σας!
Από το Γραφείο των Ομίλων Απογευματινών
Δραστηριοτήτων των Σχολείων τής Φ.Ε.

