
Σημ.: Το ζσόλαζμα ηυν παιδιών πος ζςμμεηέσοςν ζηα μοςζικά ζύνολα θα γίνεηαι με ζσολικό λευθοπείο ηη 

Δεςηέπα ζηιρ 16:30 για ηοςρ μαθηηέρ ηηρ ΣΤ΄ Δημοηικού και ηος Γςμναζίος, και ηην Τεηάπηη ηην ίδια ώπα για 

ηοςρ μαθηηέρ ηηρ Ε΄ και ηυν μικπόηεπυν ηάξευν. 

 
                                                                                                                   Ηπάκλειο, 12/09/2012 

 

Αγαπηηοί γονείρ,  

 

Είναι γνυζηό όηι ζηο Εκπαιδεςηήπιό μαρ λειηοςπγεί Μοςζική Σσολή, αμέζυρ μεηά ηο 

μεζημεπιανό ζσόλαζμα ηυν παιδιών. Ακολοςθώνηαρ ηιρ διαηάξειρ ηος Υποςπγείος 

Πολιηιζμού, ηα μαθήμαηα ηηρ Μοςζικήρ Σσολήρ ξεκινούν ηο Σεπηέμβπη και ολοκληπώνονηαι 

με ηιρ εξεηάζειρ ηος Ιοςνίος ζηο ηέλορ ηος ζσολικού έηοςρ.    

 

 Το ππόγπαμμα ηος απογεςμαηινού κύκλος μοςζικήρ απεςθύνεηαι ζε όλοςρ ηοςρ 

μαθηηέρ ηος εκπαιδεςηηπίος, εκηόρ από ηοςρ μαθηηέρ ηηρ Α΄ Δημοηικού, και πεπιλαμβάνει 

δύο θοπέρ ηην εβδομάδα αηομικά μαθήμαηα εκμάθηζηρ οπγάνος, μία ώπα ομαδικό μάθημα 

θευπίαρ κι άλλη μία πποαιπεηική ώπα για μοςζικά ζύνολα.  

Το ζσόλαζμα θα γίνεηαι ζηιρ 14:20 ή ζηιρ 15:30 με ζσολικά λευθοπεία, ανάλογα με 

ηο καθημεπινό ππόγπαμμα μαθημάηυν ηος κάθε παιδιού ή ηιρ επιπλέον μεζημεπιανέρ 

δπαζηηπιόηηηερ πος θα επιλέξει. Σε πεπίπηυζη πος δεν εξςπηπεηούν οι παπαπάνυ ώπερ 

ζσολάζμαηορ μαθήμαηα μοςζικήρ παπαδίδονηαι και ηο απόγεςμα, αμέζυρ μεηά ηο ηελεςηαίο 

ζσόλαζμα, με πποζυπική ζαρ μέπιμνα για ηη μεηακίνηζη ηος παιδιού.   

  

Θα ζαρ παπακαλούζαμε να μαρ γνυζηοποιήζεηε ηο ενδιαθέπον ζαρ για ηη ζςμμεηοσή 

ηος παιδιού ζαρ ζηα μαθήμαηα ηηρ Μοςζικήρ Σσολήρ, ζςμπληπώνονηαρ ηα παπακάηυ 

ζηοισεία και επιζηπέθονηαρ ηο ένηςπο ηο απγόηεπο μέσπι ηην Παπαζκεςή 14 Σεπηεμβπίος. 

Για ηο ηελικό ππόγπαμμα ηυν μαθημάηυν, θα ενημεπυθείηε με επιζηολή πος θα παπαλάβεηε 

ηη Δεςηέπα 17 Σεπηεμβπίος. Τα μαθήμαηα θα ξεκινήζοςν ηην επόμενη μέπα.  

 

Τα δίδακηπα ηηρ Σσολήρ θα καηαβάλλονηαι ζε ηπειρ ιζόποζερ δόζειρ ηυν ηπιακοζίυν 

εςπώ ζηην απσή κάθε ηπιμήνος. Σηην ηιμή αςηή ζςμπεπιλαμβάνονηαι οι ώπερ διδαζκαλίαρ 

ηος οπγάνος, ηηρ θευπίαρ, ηυν μοςζικών ζςνόλυν, ηα έξοδα εγγπαθήρ και ηα εξέηαζηπα ηος 

Ιοςνίος. Σε πεπίπηυζη διακοπήρ ηηρ θοίηηζηρ, ηα δίδακηπα ηος ηπέσονηορ ηπιμήνος δεν 

επιζηπέθονηαι. 

 

 Σαρ εςσαπιζηούμε για ηη ζςνεπγαζία 

  

 Εκπαιδευτήριο «ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ» 

 

           

Επιθςμώ να εγγπάτυ ηο παιδί μος ζηη Μοςζική Σσολή 

 

Ονομαηεπώνςμο:  __________________________ 
 
Τάξη – Τμήμα :   _______________ 
 
Όπγανο επιλογήρ :   __________________________ 

 

  

Υπογπαθή Γονέα :  

 

               _______________ 

 


