ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Οι παρακάτω οδηγίες και διευκρινήσεις αφορούν στους κανόνες λειτουργίας του Θερινού Προγράμματος και έχουν
στόχο την εύρυθμη και ασφαλή υλοποίηση του.

Μεταφορά και παράδοση μαθητών
•

Για τα παιδιά που δεν χρησιμοποιούν σχολικό λεωφορείο η ώρα προσέλευσης στις εγκαταστάσεις των
Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων Εκάλης είναι από 07.45 έως 08.45 και η αναχώρηση 16.30.
• Οι γονείς των παιδιών τα οποία δεν χρησιμοποιούν σχολικό λεωφορείο, κατά την άφιξή τους στα
Αρσάκεια-Τοσίτσεια Σχολεία, θα κατευθύνονται προς την κεντρική είσοδο των ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ, όπου θα παραδίδουν τα παιδιά στους υπεύθυνους υποδοχής, θα υπογράφουν και θα
αποχωρούν. Μετά το τέλος τού ημερήσιου προγράμματος θα τα παραλαμβάνουν από το ίδιο σημείο, αφού
υπογράψουν. Παρακαλούμε τους γονείς να τηρούν αυστηρά τις ώρες παράδοσης και παραλαβής των
παιδιών καθώς και τις οδηγίες των υπευθύνων τού Γραφείου Κινήσεως. Οι γονείς που θα παραλαμβάνουν
τα παιδιά τους από το Σχολείο θα πρέπει να βρίσκονται στην κεντρική είσοδο των ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ πέντε λεπτά πριν από τη λήξη τού προγράμματος.
• Τα παιδιά, μετά την παραλαβή τους από τους υπεύθυνους υποδοχής, θα κατευθύνονται στον κεντρικό χώρο
των Δημοτικών Σχολείων και εκεί θα παραμένουν υπό την επιτήρηση καθηγητών τού Θερινού
Προγράμματος μέχρι να οδηγηθούν στους χώρους που προβλέπει το ημερήσιο πρόγραμμα.
• Οι γονείς των παιδιών που θα χρησιμοποιήσουν σχολικό λεωφορείο θα πρέπει να επικοινωνήσουν εγκαίρως
για πληροφορίες σχετικά με τις στάσεις:
- για τις διαδρομές 1 και 2 με το Γραφείο Κινήσεως Ψυχικού στα τηλέφωνα: 210 67.55.107, εσωτ. 269
- για τη διαδρομή 3 με το Γραφείο Κινήσεως Εκάλης στα τηλέφωνα: 210-6219040 και 210-6218250,
εσωτ. 361, 362. και με Γραφείο Κινήσεως Ψυχικού στα τηλέφωνα: 210 67.55.107, εσωτ. 269
• - Ώρα προσέλευσης των παιδιών στις αφετηρίες (Αρσάκεια Σχολεία Ψυχικού, Πεδίον τού Άρεως,
Άγιος Σώστης): από τις 7.30 έως 7.55
- Ώρα εκκίνησης σχολικών λεωφορείων από τις αφετηρίες: 8.00
- Αναχώρηση σχολικών λεωφορείων από τα Αρσάκεια-Τοσίτσεια Σχολεία Εκάλης: 16.30.
• Σε περίπτωση χρήσης σχολικού λεωφορείου, ο κηδεμόνας υποχρεούται να βρίσκεται το πρωί μαζί με το
παιδί του πέντε λεπτά νωρίτερα από τη συμφωνηθείσα ώρα στη στάση τού λεωφορείου που του έχει
γνωστοποιηθεί από το Γραφείο Κινήσεως. Σε διαφορετική περίπτωση είναι ευθύνη τού γονέα να φέρει το
παιδί στο Σχολείο.
Αντίστοιχα το απόγευμα εάν δεν βρίσκεται κανείς τη συμφωνηθείσα ώρα στη στάση τού λεωφορείου, το
παιδί παραμένει στο σχολικό και επιστρέφει μετά την ολοκλήρωση τού δρομολογίου στην αφετηρία, από
όπου το παραλαμβάνει ο γονέας/κηδεμόνας του.

Θέματα λειτουργίας και ασφάλειας
•

•

•

•

Η ιατρική βεβαίωση είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή των παιδιών στο αθλητικό πρόγραμμα καθώς το
ΑΔΥΜ δεν ισχύει μετά το τέλος του διδακτικού έτους. Παρακαλούμε όσοι γονείς δεν την έχουν στείλει να
την στείλουν εγκαίρως, προκειμένου να επιτραπεί στα παιδιά να λάβουν μέρος στις αθλητικές
δραστηριότητες.
Για κανέναν λόγο δεν επιτρέπεται η παρουσία άλλων ατόμων εκτός τού προσωπικού στις αθλητικές και τις
άλλες εγκαταστάσεις τού Θερινού Προγράμματος.
Τα παιδιά πρέπει να έχουν κάθε μέρα μαζί τους, δεύτερη εναλλακτική ενδυμασία, καπέλο και αντηλιακό.
Ειδικά για το μάθημα της κολύμβησης , απαραίτητη είναι η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από
δερματολόγο ή από παιδίατρο που να λέει ότι το παιδί έχει ελεγχθεί δερματολογικά.
Για τα παιδιά που συμμετείχαν κατά το σχολικό έτος 2021-2022 στο πρωινό πρόγραμμα της κολύμβησης ή
στον απογευματινό όμιλο της κολύμβησης ισχύει η ιατρική βεβαίωση που είχαν φέρει στον Καθηγητή
Φυσικής Αγωγής.
Για οποιοδήποτε σοβαρό ιατρικό συμβάν κατά τη διάρκεια τού Θερινού Προγράμματος, το προσωπικό τού
Ιατρείου ενημερώνει αμέσως τους γονείς στα τηλέφωνα που έχουν σημειώσει στην αίτηση συμμετοχής.
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Σε περίπτωση κατά την οποία οι συμμετέχοντες δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις τού
προσωπικού και παρουσιάζουν ανάρμοστη συμπεριφορά, οι υπεύθυνοι τού Θερινού Προγράμματος
διατηρούν το δικαίωμα απομάκρυνσής τους από αυτό, χωρίς την επιστροφή των χρημάτων.
Προσωπικά δεδομένα: Τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων της δήλωσης συμμετοχής στο Πρόγραμμα θα
χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Θερινού Προγράμματος.
Οι υπεύθυνοι τού Θερινού Προγράμματος διατηρούν το δικαίωμα να παρουσιάσουν φωτογραφίες και
βίντεο των συμμετεχόντων παιδιών στην ιστοσελίδα τού Αρσακείου, εκτός εάν ο γονέας / κηδεμόνας το
έχει αρνηθεί γραπτώς καταθέτοντας αίτηση στη γραμματεία τού Θερινού Προγράμματος.
Τα παιδιά δεν πρέπει να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα, αντικείμενα μεγάλης αξίας, χρήματα,
ηλεκτρονικά παιχνίδια και φαγητό.
Προσοχή: Αν υπάρχει πρόβλημα συγκεκριμένης αλλεργίας στο παιδί κατά τη διάρκεια του θερινού
προγράμματος αλλά και για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την
Γραμματεία του Θερινού Προγράμματος στα τηλέφωνα 210-6218250, εσωτ. 337, ώρες 09.00-15.00,
(6936197935, 6936197977) ώρες 09.00-15.00 και στο Γραφείο Απογευματινών Ομίλων κα Χρυσούλα
Πιτταρά από 09.00 – 15.00 , 210-6755555, εσωτ. 126, 127.
Τα παιδιά να φοράνε άνετα αθλητικά παπούτσια, σορτσάκι ή αθλητική φόρμα και κοντομάνικο
μπλουζάκι. Σε κάθε παιδί θα δοθεί μία μπλούζα του Θερινού προγράμματος.
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Για το πρόγραμμα της κολύμβησης οι μαθητές είναι απαραίτητο να έχουν τα παρακάτω είδη:
Αθλητικό μαγιό
Σκουφάκι κολύμβησης
Παντόφλες κολυμβητηρίου
Ένα μπουρνούζι ή μια πετσέτα (κατά προτίμηση πετσέτα)
Γυαλάκια κολυμβητηρίου
Θα πρέπει να σημειωθεί πως οι δραστηριότητες που αποτελούν το περιεχόμενο της κολύμβησης σκοπό
έχουν:
την εξοικείωση με το χώρο του κολυμβητηρίου και τους κανόνες χρήσης του καθώς και την ασφαλή
μετακίνηση στο κατάστρωμα της πισίνας.
τη χρήση των αποδυτηρίων και την εκπαίδευση των παιδιών (να φοράνε το μαγιό μόνα τους, να
σκουπίζουν το σώμα τους μετά το μάθημα και να φοράνε σωστά όλα τα ρούχα τους).
την τήρηση των κανόνων υγιεινής
τη γνωριμία με τους καθηγητές κολύμβησης
την εξοικείωση με το νερό
το ασφαλές παιχνίδι στο νερό.

Υπενθύμιση: για την κατοχύρωση της θέσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξόφληση του
κόστους συμμετοχής στο Θερινό Πρόγραμμα.

Από το Γραφείο των Απογευματινών Ομίλων της Φ.Ε.
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