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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ Α΄ 

 

20 Δεκεμβρίου 2019 

Αγαπητοί Γονείς & Κηδεμόνες, 

 
ΘΕΜΑ: Δήλωση ενδιαφέροντος για Παιδική Λέσχη (Ιούνιος 2020) και  

Καλοκαιρινό Σχολείο (Ιούλιος 2020) 

 

Σας ενημερώνουμε για την πρόθεση του Συνδέσμου Γονέων του Δημοτικού Σχολείου 

Μακεδονίτισσας Α΄ να συνεχίσει τη συνεργασία με το Πολυδύναμο Κέντρο Έγκωμης,  σε 

σχέση με τη λειτουργία της Παιδικής Λέσχης (Ιούνιος 2020 ή / και Σεπτέμβριος 2020), 

καθώς και του Καλοκαιρινού Σχολείου (Ιούλιος 2020), την περίοδο που δεν λειτουργεί ο 

θεσμός του Προαιρετικού Ολοήμερου Σχολείου 

 
Η Παιδική Λέσχη θα λειτουργεί στο σχολείο μας καθημερινά και θα προσφέρει την 

ευκαιρία στα παιδιά να απασχολούνται με ποικίλες δραστηριότητες. Το ωράριο 

λειτουργίας κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς θα είναι 13:05 – 16:00, ενώ την 

περίοδο των διακοπών και άλλων σχολικών αργιών ή απεργιών, το ωράριο λειτουργίας 

θα είναι 7:00 – 16:00. Το κόστος αναμένεται να είναι γύρω στα €125 (για ένα μήνα) και 

θα περιλαμβάνει τη σίτιση και φύλαξη παιδιών. 

 

Το Καλοκαιρινό Σχολείο θα λειτουργεί στο σχολείο μας. Το ωράριο λειτουργίας θα είναι 

7:00 – 16:00. Το κόστος θα είναι ανάλογο με τον αρ. των εβδομάδων που θα επιλέξει 

κάθε γονιός/κηδεμόνας για το παιδί του και υπολογίζεται στα €80 ανά εβδομάδα. 

 

Για τη λειτουργία της Παιδικής Λέσχης και του Καλοκαιρινού Σχολείου θα πρέπει να 

εκδηλωθεί ενδιαφέρον από ικανοποιητικό αριθμό μαθητών. Ως εκ τούτου παρακαλούμε 

όπως συμπληρώσετε τη δήλωση ενδιαφέροντος για την Παιδική Λέσχη ή / και το 

Καλοκαιρινό Σχολείο και την υποβάλετε στο κόκκινο κουτί του Συνδέσμου Γονέων που 

βρίσκεται στο χώρο της Γραμματείας του Σχολείου, το αργότερο μέχρι τις 10  

Ιανουαρίου 2020. 
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Από το Διοικητικό Συμβούλιο  

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ Α΄ 

 

Επιθυμώ όπως το παιδί μου λάβει θέση για: 

☐    Παιδική Λέσχη, Ιούνιος 2020 

☐    Καλοκαιρινό Σχολείο, Ιούλιος 2020 

☐    Παιδική Λέσχη, Σεπτέμβριος 2020 

 

  

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΕΣΧΗ 

ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ Α΄ 

 

Εγώ ο/η …………………………………………………………………………………………., γονέας / κηδεμόνας, 

του/της ………………………………………………………………………………………………….., μαθητή/τρια 

της …………….. τάξης, επιθυμώ όπως το παιδί μου λάβει θέση για την Παιδική Λέσχη τον 

Ιούνιο 2020 ή / και Σεπτέμβριο 2020 (διαγράφω ότι δεν ισχύει),  που θα λειτουργεί στο 

Δημοτικό Σχολείο Μακεδονίτισσας Α’. 

 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: ………………………………….… 

Υπογραφή: …………………………………………. 

 

  

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ Α΄ 

 

Εγώ ο/η …………………………………………………………………………………………. γονέας / κηδεμόνας, 

του/της ……………………………………………………………………………………………………….. μαθητή/τρια 

της …………….. τάξης, επιθυμώ όπως το παιδί μου λάβει θέση για το Καλοκαιρινό Σχολείο 

τον Ιούλιο 2020,  που θα λειτουργεί στο Δημοτικό Σχολείο Μακεδονίτισσας Α’. 

 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: ………………………………….… 

Υπογραφή: …………………………………………. 


