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Δευτέρα 29 Αυγούστου 2016 

 
ΘΕΜΑ: «Εγγραφές στην Α΄ τάξη του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης της Υ.Ε.» 
 
Αγαπητοί γονείς των αποφοίτων μαθητών και μαθητριών Δημοτικού, 
σας πληροφορούμε ότι οι εγγραφές στην Α΄ τάξη του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης θα 
πραγματοποιούνται τον μήνα επτέμβριο κατά τις εξής ημέρες και ώρες: 
 

ΠΕΜΠΣΗ 1-9-2016  (08:30- 14:00) 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ 2-9-2016 (08:30- 14:00) 

ΔΕΤΣΕΡΑ 5-9-2016  (08:30- 14:00) 

ΣΡΙΣΗ 6-9-2016  (08:30- 14:00) 

ΣΕΣΑΡΣΗ 7-9-2016  (08:30- 14:00) 

ΠΕΜΠΣΗ 8-9-2016  (08:30- 14:00) 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ 9-9-2016 (08:30- 14:00) 

 
Για την εγγραφή είναι απαραίτητα τα εξής: 
1. υμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Τπεύθυνη Δήλωση γονέων για θέματα λειτουργίας του 
Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, καθώς και για την επιλογή της 2ης ξένης γλώσσας.* 
ύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Γυμνασίου (Αρ. Πρωτ. 93129/Δ2/07-06-2016/ΤΠΠΕΘ) 
οι μαθητές διδάσκονται ως 2η ξένη γλώσσα τη Γαλλική ή τη Γερμανική. Η επιλογή της 2ης ξένης 
γλώσσας γίνεται στην Α΄ τάξη και είναι δεσμευτική και για τις επόμενες τάξεις του Γυμνασίου. Οι 
μαθητές της Α΄ τάξης έχουν δικαίωμα να αλλάξουν την προτίμησή τους για τη 2η ξένη γλώσσα 
έως και την Παρασκευή 23 επτεμβρίου 2016. 
2. υμπληρωμένο Ατομικό Δελτίο Τγείας Μαθητή (Α.Δ.Τ.Μ.)**, σύμφωνα με την K.Y.A. των 
Τπουργείων Παιδείας & Θρησκευμάτων και Τγείας με (Αρ. Πρωτ. Υ.6/304/75662/Γ1/16-5-2014 
και ΥΕΚ 1296Β’/21-5-2014, παρ. 4). Σο Α.Δ.Τ.Μ. μπορεί να κατατεθεί στο χολείο το αργότερο 
έως το τέλος επτεμβρίου 2016. 
Ακολουθεί αναλυτικό ενημερωτικό σημείωμα και το έντυπο με την Τπεύθυνη Δήλωση Γονέα. 
                                                           
* Μπορείτε να προμηθευτείτε το έντυπο της Τπεύθυνης Δήλωσης, κατεβάζοντάς το από το ιστολόγιο του 
χολείου (https://arsakeiogt.wordpress.com) ή από τη Γραμματεία του χολείου, όπου και θα συμπληρωθεί 
αυτοπροσώπως από τον γονέα και κατά τη διάρκεια της εγγραφής του παιδιού του. 
** Μπορείτε να προμηθευτείτε το έντυπο του (Α.Δ.Τ.Μ.), κατεβάζοντάς το από το ιστολόγιο του χολείου 
(https://arsakeiogt.wordpress.com) 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

Αγαπητοί γονείς, 
το παρόν σημείωμα θέλει να σας ενημερώσει για θέματα που αφορούν στη λειτουργία του 
χολείου, καθώς και στη συνεργασία του μαζί σας, και θα σας βοηθήσει να υπογράψετε 
μετά λόγου γνώσεως την Τπεύθυνη Δήλωση που ακολουθεί. 

 Όπως κάθε χρόνο, έτσι και κατά το σχολικό έτος 2016-2017, το χολείο μας θα 
πραγματοποιήσει περιπάτους και διδακτικές επισκέψεις, για τις οποίες απαιτείται η 
χρήση μεταφορικού μέσου. Για να μπορούν οι μαθητές να συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές 
αυτές δραστηριότητες, είναι απαραίτητη η ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων και 
κηδεμόνων τους. Γι’ αυτό σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε αυτοπροσώπως την 
Τπεύθυνη Δήλωση, όταν προσέλθετε για την εγγραφή του παιδιού σας. 

 Καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους οι μαθητές παίρνουν μέρος σε διάφορες 
εκδηλώσεις και δραστηριότητες που πραγματοποιούνται εντός και εκτός σχολικού χώρου 
(εθνικές εορτές, παρελάσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, διδακτικές επισκέψεις, 
πολιτιστικές εκδηλώσεις, αθλητικές συναντήσεις κ.ά.). Οι εκδηλώσεις αυτές 
αποτυπώνονται σε φωτογραφίες ή μικρά βίντεο, δείγματα των οποίων αναρτώνται στην 
ιστοσελίδα της Υ.Ε. και το ιστολόγιο του χολείου. Έτσι έχετε όλοι τη δυνατότητα να 
πληροφορείστε για τα σχολικά δρώμενα και να έχετε πληρέστερη εικόνα της σχολικής 
ζωής. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, δεν επιθυμείτε το παιδί σας να εμφανίζεται στις 
φωτογραφίες ή στα βίντεο που αναρτώνται, παρακαλούμε να το δηλώσετε εγγράφως 
στην Τπεύθυνη Δήλωση. 

 Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι στο χολείο, σύμφωνα με το νόμο (Τ. Α. 
132328/Γ2/07-12-2006 και 100553-Γ2/4-9-2012), δεν επιτρέπεται στους μαθητές η 
κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων, καθώς και οποιασδήποτε άλλης συσκευής ή 
παιχνιδιού διαθέτει σύστημα επεξεργασίας δεδομένων εικόνας και ήχου. Εξάλλου τα 
κινητά τηλέφωνα δεν χρειάζονται στους μαθητές μας όσο βρίσκονται εντός του σχολικού 
χώρου, καθώς μπορούν να επικοινωνούν μαζί σας από τα τηλέφωνα του χολείου. Αν, 
παρόλα αυτά και κατ’ εξαίρεση, θεωρείτε ότι το τηλέφωνο είναι απαραίτητο για το παιδί 
σας μετά τη λήξη των μαθημάτων και την έξοδό του από το σχολικό χώρο, σας 
παρακαλούμε να το δηλώσετε εγγράφως στη Διεύθυνση. ’ αυτήν την περίπτωση θα 
πρέπει ο μαθητής να παραδίδει την τηλεφωνική συσκευή στο γραφείο της Διεύθυνσης 
μόλις φθάνει στο χολείο και να την παραλαμβάνει πριν την αναχώρησή του. Θα σας 
παρακαλούσαμε επίσης η τηλεφωνική συσκευή που θα φέρει μαζί του, να είναι όσο το 
δυνατόν μικρότερης αξίας -τόσο για παιδαγωγικούς λόγους όσο και για λόγους 
ασφάλειας. Επισημαίνεται ότι σε μαθητές που τυχόν θα φέρουν ή θα χρησιμοποιούν 
κινητό τηλέφωνο μέσα στο χώρο του χολείου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του θα 
επιβάλλονται παιδαγωγικές κυρώσεις. 

 το πλαίσιο της χρήσης της ψηφιακής πλατφόρμας e- arsakeio θα ζητείται από τους 
μαθητές κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς να εκτυπώνουν υλικό για μελέτη ή 
εξάσκηση σύμφωνα με τις οδηγίες των διδασκόντων καθηγητών. Γι’ αυτό σας 
παρακαλούμε να μεριμνήσετε σχετικά. 

 ας ενημερώνουμε ότι το χολείο δεν αποστέλλει καμία έντυπη ανακοίνωση. Θα 
λαμβάνετε όλες τις ανακοινώσεις ηλεκτρονικά. Γι’ αυτό σας παρακαλούμε να 
συμπληρώσετε στην Τπεύθυνη Δήλωση μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), 
την οποία παρακολουθείτε καθημερινά. Αν κατ’ εξαίρεση, δεν διαθέτετε ηλεκτρονική 
διεύθυνση και δεν μπορείτε να αποκτήσετε άμεσα, παρακαλούμε επίσης να μας το 
δηλώσετε. 
ας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία. 
 

ΑΠΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 


