6Ο Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Η Σ
Κατερίνη 23/04/2012
Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών της Γ΄ Τάξης,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα διδασκαλίας της κολύμβησης, που υλοποιείται σε
πολλά δημοτικά σχολεία της Πιερίας.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί μία καινοτόμο δράση, που εφαρμόζεται για τέταρτη συνεχή χρονιά
και έχει βραβευτεί από το Υπουργείο Παιδείας. Στη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, τα παιδιά της Γ΄
Τάξης μαθαίνουν βασικές κολυμβητικές δεξιότητες, αρχές αυτοδιάσωσης και ναυαγοσωστικής.
Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε προγραμματίσει για τους μαθητές/τριες της Γ΄ Τάξης ένα μόνο μάθημα στο
Κολυμβητήριο. Το μάθημα θα γίνει την Τετάρτη 2 Μαΐου 2012. Κατά την ημέρα αυτή οι μαθητές/τριες της
Γ΄ Τάξης του σχολείου μας θα επισκεφτούν το Κολυμβητήριο, συνοδευόμενοι/ες από τις τρεις γυμνάστριές μας
(από τις 10.00΄ έως τις 13.30΄περίπου). Εκεί, οι 4 εξειδικευμένοι γυμναστές, που έχουν διατεθεί από τη
Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Πιερίας για το σκοπό αυτό (Νταμπάκης Βασίλης, Μισαηλίδης Κώστας, Νικοδέλης
Θωμάς, Χασιώτη Αναστασία), θα ασκήσουν τους μαθητές μας σε βασικές δεξιότητες κολύμβησης στη μικρή
πισίνα. Τα παιδιά που θα συμμετάσχουν, θα πρέπει να έχουν την ημέρα εκείνη μαζί τους μαγιό, σκουφάκι
κολύμβησης, σαμπουάν, παντόφλες, πετσέτα μπάνιου ή μπουρνούζι, μάλλινο σκουφάκι για μετά το
μάθημα και ένα φρούτο.
Για τη συμμετοχή των παιδιών χρειάζεται να υπογράψετε την πιο κάτω υπεύθυνη δήλωση (βάζοντας Χ στο
αντίστοιχο κουτάκι). Τα παιδιά των οποίων οι γονείς δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στο μάθημα
κολύμβησης, θα μεταβούν και αυτά στο κολυμβητήριο, όπου απλά θα παρακολουθήσουν από τις κερκίδες.
Κόστος μετακίνησης: 1,5 €.
Με εκτίμηση,
Εκ μέρους του Συλλόγου Διδασκόντων
Ο Διευθυντής
Ιωάννης Οργανόπουλος
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ – ΚΗΔΕΜΟΝΑ
Ο/Η παρακάτω υπογράφ….. ……………………………………………………… γονέας/κηδεμόνας τ…
μαθητ… ………………………………………………….... της Τρίτης (Γ΄) Τάξης του 6ου Δημοτικού
Σχολείου Κατερίνης,
δηλ ώνω υπεύθυνα
ότι

 επιτρέπω στο παιδί μου να λάβει μέρος στο προγραμματισμένο μάθημα Κολύμβησης,

που θα γίνει στην

Πισίνα του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Κατερίνης, την Τετάρτη 2 Μαΐου 2012.

 επιτρέπω στο παιδί μου μόνο να μεταβεί στο Κολυμβητήριο και να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο
μάθημα από τις κερκίδες.
Η μετάβαση θα γίνει με Λεωφορείο, με ώρα αναχώρησης τις 09.30΄ και ώρα επιστροφής στις 13.30΄ περίπου.
Το κόστος μετακίνησης είναι 1,5 €.
Ο/Η Δηλ……
(Υπογραφή) …………………………………………………….
(Ονοματεπώνυμο) ……………………………………………………………….

