Πειραιάς, 13 Σεπτεμβρίοσ 2012
Μετασχολική Τποστηρικτική Διδασκαλία (Μελέτη)
Αγαπητοί Γονείς,
Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια των Μετασχολικών Δραστηριοτήτων θα λειτουργήσουν τμήματα
Τποστηρικτικής Διδασκαλίας (Μελέτη) για τους μαθητές όλων των τάξεων του σχολείου, τα οποία θα
ξεκινήσουν τη λειτουργία τους τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθούν την Δευτέρα 3 Ιουνίου
2013.
Διεξαγωγή μαθημάτων – Πρόγραμμα
Τα μαθήματα θα διεξάγονται σε καθημερινή βάση, (δηλαδή όλες τις ημέρες λειτουργίας του σχολείου),
από 15.00 μ.μ. έως 17.00 μ.μ..
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ημίωρο σίτισης και ανάπαυσης και πρόγραμμα προετοιμασίας και μελέτης
των σχολικών εργασιών της επόμενης ημέρας και πραγματοποιείται από εξειδικευμένους καθηγητές σε
συνεργασία με τους καθηγητές του πρωινού προγράμματος του Γυμνασίου.
Κατά τη διάρκεια της μελέτης οι μαθητές εργάζονται με αυτονομία και με την επίβλεψη του εκπαιδευτικού
σύμφωνα με τους ρυθμούς και τις δυνατότητες επίδοσης και απόδοσης του κάθε μαθητή.
ίτιση
Τα τρόφιμα για τη σίτιση των παιδιών θα προέρχονται από το σπίτι, κατ’ επιλογή των γονέων, θα
φυλάσσονται σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και θα διανέμονται στους μαθητές κατά την ώρα της
σίτισης από υπάλληλο της Γραμματείας του σχολείου.
Αποχώρηση
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι μαθητές θα παραλαμβάνονται από τους γονείς τους. Επίσης θα
ερευνηθεί και η δυνατότητα αποχώρησής τους με σχολικό λεωφορείο.
Ενημέρωση Γονέων
Η ενημέρωση γονέων σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος μελέτης θα γίνεται από τη Γραμματεία
με ανακοινώσεις.
Η ενημέρωση για την πρόοδο και την απόδοση των μαθητών θα γίνεται κατά τη διάρκεια των μηνιαίων
συγκεντρώσεων του σχολείου και σε ειδικές περιπτώσεις θα υπάρχει ανάλογη ενημέρωση από τον
εκπαιδευτικό του προγράμματος ή γραπτή επικοινωνία μέσω του Τετραδίου Επικοινωνίας του μαθητή.
Οικονομικές Τποχρεώσεις
Τα δίδακτρα για τη Μετασχολική Υποστηρικτική Διδασκαλία (Μελέτη) για το σχολικό έτος 2012-2013 θα
ανέρχονται στο ποσό των 1200 € που είχε διαμορφωθεί κατά την πρώτη εφαρμογή. Για τη χρήση σχολικού
λεωφορείου ισχύουν οι όροι που αφορούν τις οικονομικές υποχρεώσεις Διδάκτρων του Σχολείου για κάθε
τάξη.
Διακανονισμός
Εγγραφή - Προκαταβολή 150 €
Α΄ δόση 25-30 Οκτωβρίου 350 €
Β΄ δόση 25-30 Ιανουαρίου 350 €
Γ΄ δόση 25-30 Απριλίου 350 €
Οι εγγραφές θα γίνουν στη Γραμματεία του Σχολείου μέχρι την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου.
Υπεύθυνη Μετασχολικών Δραστηριοτήτων: κα Γιούλη Μπεκάκου
Υπεύθυνη Μετασχολικής Υποστηρικτικής Διδασκαλίας (Μελέτη): κα Κ. Κούβαρη
Από τη Διεύθυνση

ΔΗΛΩΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗ ΜΕΣΑΧΟΛΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
(ΜΕΛΕΣΗ)

Ο/Η

……………………………………………………….………………………………………….κηδεμόνας

του/της ………………………………………………………….. μαθήτριας της ……….. τάξης δηλώνω ότι το παιδί
μου θα συμμετέχει στο τμήμα της Μελέτης κατά τη σχολική χρονιά 2012-2013.

Χρήση χολικού:

ΝΑΙ

Πειραιάς ........ Σεπτεμβρίου 2012

ΟΧΙ

Ο/Η δηλών/ούσα

………………………………

