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ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Πληροφορείστε ότι η Υπηρεσία Κατασκηνώσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού,
θα λειτουργήσει και φέτος τη Θερινή Κατασκήνωσή της στο χωριό Πρόδρομος, κατά την περίοδο
των θερινών διακοπών των σχολείων.

Βασικές πληροφορίες:
1. Η φιλοξενία σε κάθε κατασκηνωτική σειρά θα διαρκεί 7 ημέρες (από Κυριακή ως
Κυριακή) εκτός στην τελευταία σειρά που θα διαρκεί 6 ημέρες.
2. Θα παραχωρηθεί μικρός αριθμός θέσεων σε κάθε σχολείο. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν
παιδιά της Ε΄ τάξης, που προέρχονται κατά προτεραιότητα από οικογένειες με χαμηλό
εισόδημα και δεν έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε άλλη κατασκήνωση, που
οργανώνουν διάφοροι φορείς (Ομοσπονδίες, Συντεχνίες, Δήμοι, κλπ.).
3. Κάθε παιδί, που τελικά θα επιλεγεί, θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των € 70,00 ως
δικαίωμα συμμετοχής.
4. Θα υπάρχει λεωφορείο από την κάθε επαρχία που θα μεταφέρει τα παιδιά από και προς
την Κατασκήνωση με τη συνοδεία ομαδαρχών/ομαδαρχισσών. Δεν θα λειτουργήσουν
όμως όλες οι σειρές για όλες τις επαρχίες. Λεπτομέρειες για τη σειρά συμμετοχής του
σχολείου σας, θα σας κοινοποιηθούν μετά την έγκριση από την Υπηρεσία
Κατασκηνώσεων.
5. Υποβολή δηλώσεων: Η υποβολή δηλώσεων γίνεται μέσω του σχολείου. Γι’ αυτό,
όσοι/ες ενδιαφέρονται θα πρέπει να συμπληρώσουν το πιο κάτω έντυπο και να το
αποστείλουν το συντομότερο (βλ. τελευταία παράγραφο) στο σχολείο.
6. Επιτροπή του σχολείου που θα απαρτίζεται από ένα μέλος της διεύθυνσης και τους/τις
υπεύθυνους/ες εκπαιδευτικούς της Ε΄ τάξης, θα κατατάξει τα παιδιά αυτά σε σειρά
προτεραιότητας, σύμφωνα με τα πιο κάτω κριτήρια επιλογής. Παιδιά που πληρούν τα
περισσότερα από τα πιο κάτω κριτήρια θα βρίσκονται ψηλά στον κατάλογο, ενώ παιδιά
που πληρούν τα λιγότερα κριτήρια θα βρίσκονται πιο χαμηλά:
 Να προέρχεται από οικογένεια που κατέχει Πιστοποιητικό Απορίας.
 Να προέρχεται από οικογένεια με χαμηλό εισόδημα.
 Να προέρχεται από οικογένεια που και οι δύο γονείς είναι άνεργοι.
 Να προέρχεται από πολύτεκνη οικογένεια.
 Να ανήκει σε μονογονεϊκή οικογένεια.
 Να προέρχεται από εκτοπισμένη οικογένεια.
 Να προέρχεται από οικογένεια που έστω ο ένας εκ των δύο γονιών έχει
μόνιμη αναπηρία πέραν του 50%.
 Άλλα κριτήρια με βάση τις ιδιαιτερότητες του σχολείου

Σημ.: Παρακαλούμε λάβετε σοβαρά υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες της κατασκήνωσης
όπου τα παιδιά θα χρειαστεί να συμβιώσουν με άλλα παιδιά και να προσαρμόζονται
εύκολα σε νέες καταστάσεις.
7.

Στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Κατασκηνώσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
(http://www.moec.gov.cy/dde/programs/kataskinoseis/index.html) μπορείτε να βρείτε
φωτογραφικό υλικό από τις εγκαταστάσεις και τις δραστηριότητες στην Κατασκήνωση, το
ενδεικτικό εβδομαδιαίο και το ημερήσιο πρόγραμμα, το διαιτολόγιο και άλλες
πληροφορίες.

Όσοι/ες ενδιαφέρονται για συμμετοχή του παιδιού τους στις Κατασκηνωτικές σειρές του Προδρόμου,
παρακαλώ όπως συμπληρώσουν το πιο κάτω έντυπο και το αποστείλουν στον/στην υπεύθυνο/η
εκπαιδευτικό του παιδιού τους μέχρι τις 6 Μαρτίου 2020. Η πληρωμή θα γίνει όταν και εφόσον εγκριθεί το
παιδί από την Υπηρεσία Κατασκηνώσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Εάν το σχολείο δεν είναι
ενήμερο ότι πληροίτε κάποιο από τα κριτήρια, παρακαλώ ενημερώστε το με τα απαραίτητα αποδεικτικά
στοιχεία.

Ημερομηνία: 4/3/2020

Φωτεινή Κανέλλου

Διευθύντρια
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