Ενημερωτικό σημείωμα για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος για το σχολ. έτος 2019-20

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν
σημείωμα!

Αγαπητοί γονείς, σχετικά με τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:
1. Ωράριο – πρόγραμμα λειτουργίας:
13.15 – 13.20
Μετάβαση των μαθητών Ολοημέρου στην αίθουσα σίτισης (αίθουσα 1 στο ισόγειο)
13.20 – 14.00
1η ώρα Ολοημέρου: Σίτιση – χαλάρωση
14.00 – 14.15
Διάλειμμα
14.15 – 15.00
2η ώρα Ολοημέρου: Μελέτη – προετοιμασία ή άλλο διδακτικό αντικείμενο
15.00 – 15.15
Διάλειμμα – αποχώρηση μαθητών
15.15 – 16.00
3η ώρα Ολοημέρου: Μελέτη – προετοιμασία ή άλλο διδακτικό αντικείμενο
16.00
Λήξη προγράμματος – αποχώρηση μαθητών*
* Επισημαίνουμε πως για την τρέχουσα περίοδο το ωράριο του Ολοημέρου θα ολοκληρώνεται στις
3.00 μ.μ. κάθε Παρασκευή και μέχρι την εξασφάλιση των απαιτούμενων ωρών για την πλήρη ανάπτυξή
του.
Για την τρέχουσα σχολική χρονιά υπεύθυνη εκπαιδευτικός για το Ολοήμερο θα είναι η δασκάλα κ. Σατήρη
Δήμητρα, επικουρούμενη και από άλλους εκπαιδευτικούς του σχολείου ανάλογα με τη διαθεσιμότητα
διδακτικών ωρών.
2. Αποχώρηση μαθητών: Η αποχώρηση- παραλαβή των μαθητών γίνεται αποκλειστικά κατά τις ώρες του διαλείμματος και με βάση την ώρα αποχώρησης που έχετε
δηλώσει στην αίτηση εγγραφής που υποβάλατε τον Ιούνιο. Ως εκ τούτου, ο υπεύθυνος
εκπαιδευτικός θα παραδίδει τους μαθητές/τριες στους γονείς τους μόνο κατά το διάστημα 15.00 – 15.15 ή με τη λήξη του προγράμματος στις 16.00.
3. Διαδικασία σίτισης: Το γεύμα των μαθητών/τριών παρασκευάζεται στο σπίτι με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους. Εφόσον αυτό πρέπει να διατηρηθεί στο ψυγείο μέχρι την ώρα σίτισης, οι μαθητές/τριες το πρωί, μόλις προσέλθουν στο σχολείο, πηγαίνουν στην αίθουσα σίτισης και τοποθετούν το δοχείο του φαγητού τους στο ψυγείο, αφήνοντας στο διπλανό χώρο την τσάντα που μεταφέρουν το φαγητό τους. Ο υπεύθυνος του Ολοήμερου Προγράμματος, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν την
επίβλεψη της διαδικασίας σίτισης, βοηθούν και καθοδηγούν τους μαθητές/τριες
ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες που αφορούν στη διαδικασία
του γεύματος και να εξυπηρετούνται αυτόνομα.
Της σίτισης προηγείται η ατομική καθαριότητα των μαθητών, από τους οποίους ζητείται να πάνε
στις τουαλέτες και να πλύνουν τα χέρια τους. Το ζέσταμα του φαγητού πραγματοποιείται σε
φούρνο μικροκυμάτων, για το λόγο αυτό φροντίστε να είναι αποθηκευμένο σε κατάλληλα
δοχεία (απαγορεύονται τα μεταλλικά). Οι μαθητές πρέπει να φέρουν
στην τσάντα του φαγητού τους τα κατάλληλα σκεύη για την κατανάλωσή του (κουτάλι, πιρούνι) καθώς και μια πετσέτα που θα στρώνουν στην
επιφάνεια σίτισης.

4. Μελέτη-προετοιμασία: Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα εντάσσεται καθημερινά και για μία (1) διδακτική ώρα το γνωστικό αντικείμενο της Μελέτης-προετοιμασίας. Κατά την ώρα της Μελέτης- προετοιμασίας των μαθητών, αυτοί βοηθούνται από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό
να εκτελέσουν τις κατ’ οίκον εργασίες που τους έχουν ανατεθεί. Επισημαίνεται πως στο
τμήμα του ολοήμερου βρίσκονται μαθητές από όλες τις τάξεις, οι οποίοι εκτελούν ταυτόχρονα εργασίες σε διαφορετικά μαθήματα ο καθένας τους. Ως εκ τούτου, η παρουσία
του εκπαιδευτικού είναι υποστηρικτική για την εκτέλεση των εργασιών από τους μαθητές, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη δική τους μελέτη όπως για την ενημέρωση του εκπαιδευτικού για
το αν έχουν ή όχι εργασίες και αν χρειάζονται βοήθεια σε αυτές. Ο εκπαιδευτικός δεν επιτρέπεται και
δεν μπορεί να ψάχνει τις τσάντες των μαθητών και τα βιβλία τους για να δει αν έχουν εργασίες προς
εκτέλεση. Η πιθανή έκταση και η δυσκολία των ασκήσεων και η δυνατότητα κάθε μαθητή να εργαστεί
απρόσκοπτα μόνος του επηρεάζουν το αν αυτές θα ολοκληρωθούν κατά την ώρα μελέτης στο ολοήμερο.
Για το λόγο αυτό παρακαλείστε στο σπίτι να ελέγχετε αν έχουν ολοκληρωθεί οι ανατιθέμενες εργασίες
και να συνεχίζεται η μελέτη των μαθητών κατ’ οίκον.

5. Φοίτηση: Η φοίτηση στο Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι υποχρεωτική για τους μαθητές/τριες και
διακόπτεται όταν ο μαθητής/τρια συμπληρώσει 15 συνεχόμενες απουσίες, οι οποίες δεν δικαιολογούνται από ιατρική γνωμάτευση, όταν ο γονέας ή κηδεμόνας ζητήσει τη διακοπή της φοίτησης με γραπτή
αίτησή του ή όταν ο γονέας ή κηδεμόνας δεν επικαιροποιήσει την εγγραφή του μαθητή/τριας κατά το 2ο
δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου και το 1ο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου (θα ενημερωθείτε σχετικά
τότε). Στην περίπτωση που κάποια ημέρα οι μαθητές δεν θα παρακολουθήσουν το Ολοήμερο και θα τους
παραλάβετε με τη λήξη των μαθημάτων του πρωινού προγράμματος, παρακαλούμε ενημερώστε σχετικά
τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του Ολοήμερου. Αν ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών είναι χαμηλότερος
των 14, τότε αναστέλλεται η λειτουργία του για το υπόλοιπο της σχολικής χρονιάς.
Για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υπεύθυνη εκπαιδευτικό κ. Σατήρη Δήμητρα ή με το Διευθυντή του σχολείου. Ευχόμαστε μια εποικοδομητική συνεργασία για τη χρονιά
που ξεκίνησε.

Συμπερασματικά:
 Η αποχώρηση των μαθητών γίνεται αποκλειστικά στον καθορισμένο χρόνο. Ο προγραμματισμός της μελέτης τους γίνεται με βάση το χρόνο αποχώρησης.
 Οι μαθητές έχουν τα κατάλληλα σκεύη για την κατανάλωση του φαγητού τους
 Χρησιμοποιούμε δοχεία κατάλληλα για φούρνο μικροκυμάτων
 Ελέγχουμε στο σπίτι την ολοκλήρωση των εργασιών των μαθητών
 Ενημερώνουμε, αν οι μαθητές αποχωρήσουν με τη λήξη του πρωινού προγράμματος
Από τη Διεύθυνση του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αλιβερίου (24-09-2019)

