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ΘΕΜΑ «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πραγµατοποίηση
∆ιδακτικής Επίσκεψης στο ΙΤΕ την Πέµπτη 29 Νοεµβρίου 2018»

Ο ∆ιευθυντής του 6ου Επαγγελµατικού Λυκείου Ηρακλείου σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ.
33120/Γ∆4/28-02-2017 (ΦΕΚ 681/τ.Β/06-03-2017) Υ.Α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. προκηρύσσει
την εκδήλωση ενδιαφέροντος για µετακίνηση (38) τριαντά οκτώ µαθητών και (3) τριών
συνοδών καθηγητών στα πλαίσια διδακτικής επίσκεψης στα µαθήµατα «Αναλογικά και
Ψηφιακά Ηλεκτρονικά» και «Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Συστήµατα και στα ∆ίκτυα
Επικοινωνιών».

Γενικά Χαρακτηριστικά εκδροµής:
-Ηµεροµηνία: Πέµπτη 29 Νοεµβρίου 2018
-Συµµετέχοντες: Στην εκδροµή θα συµµετέχουν 38 µαθητές, 3 καθηγητές συνοδοί
-Μετάβαση: Ηράκλειο – ΙΤΕ - Ηράκλειο
-Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης ∆ιοργανωτή, όπως ορίζει η κείµενη νοµοθεσία,
καθώς και πρόσθετη ασφάλιση σε περίπτωση ατυχήµατος ή ασθένειας µαθητή ή
συνοδού καθηγητή και µεταφορά του αν παραστεί ανάγκη.
-Το λεωφορείο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις κείµενες από τη νοµοθεσία προδιαγραφές
(έλεγχο από ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας οχήµατος, επαγγελµατική άδεια
οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση, κλιµατισµό κ.τ.λ.), και να πληροί όλες τις
προϋποθέσεις για την ασφαλή µετακίνηση των µαθητών. Το λεωφορείο θα πρέπει να
είναι διαθέσιµο καθ΄όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής επίσκεψης.
- Αντιµετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγµατοποιηθεί η εκδροµή στην
προβλεπόµενη ηµεροµηνία λόγω ανωτέρας βίας (καιρικές συνθήκες, εκλογές κ.λ.π.)

Αναλυτικό Πρόγραµµα διδακτικής επίσκεψης:
08:40: Συγκέντρωση των µαθητών στο προαύλιο του σχολείου
09:00: Αναχώρηση µε λεωφορείο
09:30: Άφιξη στο χώρο του Ι.Τ.Ε.
09:30 – 12:30: Ενηµέρωση στο αµφιθέατρο – Τµήµα LASER - Ροµποτική.
12:45: Συγκέντρωση των µαθητών στο προαύλιο του Ι.Τ.Ε.
13:00: Αναχώρηση µε λεωφορείο
13:30: Άφιξη στο χώρο του σχολείου

Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιµή (µε ΦΠΑ) της εκδροµής,
αλλά και η επιβάρυνση ανά µαθητή.
Παρακαλούµε τους ενδιαφερόµενους να στείλουν προσφορές στο γραφείο του Λυκείου
ή µε email ή µε fax µέχρι τις 19-11-2018 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:30π.µ.
Όλες οι προσφορές θα ανοιχτούν την ίδια ηµέρα ∆ευτέρα 19-11-2018 και ώρα
12:30µ.µ. στο γραφείο του ∆ιευθυντή από την αρµόδια επιτροπή.
Ο ∆ιευθυντής

Αρχοντάκης Κωνσταντίνος

