
ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ «ΔΕΛΑΣΑΛ» 
Τ. Θ. 06 – Τ.Κ. 57010, Πεύκα Θεσσαλονίκης 
 

Λύκειο  
Τηλ. 2310 673252, 673191 ● Fax 2310 673348 
mail@lyk-delas.thess.sch.gr ● www.gymlyk.delasalle.gr 

 

ZΩΝΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΛΥΚΕΙΟΥ 

2015-2016 

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες, 

Η «Ζώνη Επιπλέον Μαθημάτων» λειτουργεί καθημερινά, για όλες τις τάξεις του Λυκείου από τις 15.00΄έως τις 16.30΄, 

ενώ για την Β΄ και Γ΄ Λυκείου λειτουργεί, επιπρόσθετα, για τις μέρες Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 13.25΄ 

έως τις 14.45΄.  

Για τη σχολική χρονιά 2015-2016 θα λειτουργήσουν τα παρακάτω τμήματα: 

 

Α΄ Λυκείου Β΄ Λυκείου Γ΄ Λυκείου 

Φυσικής Μαθηματικών Μαθηματικών 

Άλγεβρας Φυσικής Φυσικής 

Χημείας Χημείας Χημείας 

Έκθεσης Άλγεβρας Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας 

Αρχαίων Αρχαίων Αρχαίων 

 Έκθεσης Λατινικών 

  Βιολογίας 

  Αρχών Οικονομικής Επιστήμης 

  Μαθηματικών & Στοιχείων Στατιστικής 

 

 

Αριθμός Μαθητών 

Ο κάθε μαθητής μπορεί να επιλέξει το μάθημα ή τα μαθήματα στα οποία θεωρεί ότι χρειάζεται επιπλέον 

προετοιμασία. Για να λειτουργήσει ένα από αυτά τα τμήματα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή πέντε(5) 

μαθητών, ενώ ο μέγιστος αριθμός ανά τμήμα είναι οι δέκα (10) μαθητές. Αν, παρ’ όλα αυτά, υπάρχει ενδιαφέρον και 

από λιγότερους από τους πέντε (5), μαθητές , αριθμός που ορίζεται ως απαραίτητη προϋπόθεση, για να 

λειτουργήσει το τμήμα, τότε μπορεί να γίνει ειδική συνεννόηση με τον Δ/ντή του Λυκείου. Ακόμα και ένας (1) 

μαθητής να ενδιαφέρεται, το σχολείο μπορεί να ρυθμίσει το αίτημα του, κατόπιν συνεννόησης με τον Δ/ντή του 

Λυκείου. 

Επίσης, το σχολείο μπορεί να προσφέρει βοήθεια και σε άλλα μαθήματα, πέραν αυτών που προτείνει. 

 

Ετήσιο Κόστος «Ζώνης Επιπλέον Μαθημάτων» 

Το ετήσιο κόστος ανέρχεται στα 145€ ανά ώρα μαθήματος για την Α΄ και Β΄ Λυκείου και στα 165€ ανά ώρα 

μαθήματος για την Γ΄ Λυκείου. 

Παρακαλούνται οι Γονείς/Κηδεμόνες, των οποίων τα παιδιά επιθυμούν να συμμετάσχουν στη «Ζώνη Επιπλέον 

Μαθημάτων», να καταθέσουν τη Δήλωση Συμμετοχής, προκαταβάλλοντας το ποσό των 150 €.  
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Ο/Η ________________________________________________________________, γονέας/κηδεμόνας του/της 

μαθητή/τριας _______________________________________________________________________________ 

της  Α΄ Λυκείου  Β΄ Λυκείου  Γ΄ Λυκείου του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ», 

δ  η  λ  ώ  ν  ω 

ότι έχω λάβει γνώση της παραπάνω επιστολής και επιθυμώ να παρακολουθήσει το παιδί μου τα παρακάτω 

προαιρετικά, απογευματινά, επιπλέον μαθήματα: 

Α΄ Λυκείου Β΄ Λυκείου Γ΄ Λυκείου* 

 Φυσική (2 ώρες)  Φυσική (2 ώρες)  Φυσική  

 Χημεία (2 ώρες)  Χημεία (2 ώρες)  Χημεία  

 Άλγεβρα (2 ώρες)  Άλγεβρα (2 ώρες)  Μαθηματικά  

 Αρχαία (2 ώρες)  Μαθηματικά (2 ώρες)  Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής 

 Έκθεση (2 ώρες)  Αρχαία (2 ώρες)  Βιολογία  

  Έκθεση (2 ώρες)  Αρχές Οικονομικής Επιστήμης  

   Ιστορία  

   Λατινικά  

   Αρχαία  

   Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 

   

 

*Για τις ώρες της Γ΄ Λυκείου περιμένουμε τις ανακοινώσεις του υπουργείου για το σύστημα με το οποίο θα 

εξετασθούν οι μαθητές. 

 

 

 

Θεσσαλονίκη,              /         / 2015 

Ο/ Η Δηλών/ούσα 

________________________ 

Υπογραφή Γονέα ή Κηδεμόνα 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 


