
 

 
                                                                                                               12 Σεπτεμβρίου 2022 

ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ/ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ 

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες, 

Με ευχές για μια γόνιμη και δημιουργική σχολική χρονιά, η Διευθύντρια και το Διδακτικό Προσωπικό του 
Σχολείου απευθύνουν σε όλες και όλους εγκάρδιο χαιρετισμό αγάπης. Θεωρούμε τη συνεργασία, τη 
συμπαράσταση και την ουσιαστική  σας στήριξη δεδομένες, ώστε να επιτύχουμε τους στόχους του σχολείου 
και να δημιουργήσουμε σωστούς και ευτυχισμένους ανθρώπους, με τους οποίους θα μοιραστούμε το αύριο.  
Εμείς σας δίνουμε τη διαβεβαίωση ότι θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη βελτίωση του κάθε 
παιδιού στον γνωσιολογικό, τον συναισθηματικό και τον ψυχοκοινωνικό τομέα. 

Σας ενημερώνουμε επίσης για τα πιο κάτω: 
 

1. Προσέλευση και αποχώρηση παιδιών:   
Τα μαθήματα αρχίζουν, καθημερινά, στις 7:45 π.μ. ακριβώς.  Τα παιδιά πρέπει να 
βρίσκονται στο σχολείο πριν κτυπήσει το κουδούνι.  Σε περίπτωση που το παιδί σας θα 
καθυστερήσει να προσέλθει στο σχολείο, πρέπει να ενημερώσετε τη Γραμματεία (22521545) 
τηλεφωνικά.  Μετά τις 7:50 η είσοδος παιδιών στην τάξη θα γίνεται μόνο με άδεια, που θα 
πρέπει να εξασφαλίσουν από τη Διευθύντρια.  Η ανάληψη καθηκόντων παιδονομίας από τους 
εκπαιδευτικούς αρχίζει στις 7:30 π.μ. και όταν τα παιδιά βρίσκονται νωρίτερα στο σχολείο η 
ευθύνη για την προσωπική τους ασφάλεια ανήκει στα ίδια και σε εσάς.  
Τα μαθήματα τελειώνουν στις 1:05 μ.μ., γι’ αυτό παρακαλούμε να αναμένετε τα παιδιά 
έξω από τις εισόδους του σχολείου. Έχει παρατηρηθεί ότι πολλοί 
γονείς/παππούδες/γιαγιάδες μαζεύονται στην κεντρική είσοδο και παρατηρείται συνωστισμός. 
Σας παρακαλούμε να περιμένετε τα παιδιά δεξιά και αριστερά της εισόδου  στο πεζοδρόμιο.  

2. Απουσίες παιδιών:  
 Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΥΠΑΝ πρέπει να ενημερώνετε έγκαιρα (πριν τις 8:00 π.μ.) το 
σχολείο για απουσία του παιδιού σας, προσωπικά ή τηλεφωνικά. 
Σας αποστέλλουμε σχετική ανακοίνωση.  

3. Επισκέψεις Γονέων:   
Θα σας ενημερώσουμε σύντομα για τον τρόπο επικοινωνίας με τους/τις εκπαιδευτικούς των 
παιδιών σας. 

4. Κατ΄ οίκον εργασία:  
Προσπάθειά μας θα είναι η κατ΄ οίκον εργασία να είναι συνέχεια της δουλειάς που γίνεται το 
πρωί στο σχολείο και να μπορεί να γίνει από το ίδιο το παιδί.  Η εργασία που γίνεται στο σπίτι 
δίνει και στην οικογένεια τη δυνατότητα να παρακολουθεί τη δουλειά που γίνεται στο σχολείο. 

5. Στη σχολική τσάντα:   
Θα πρέπει να υπάρχουν μόνο βιβλία, τετράδια και υλικά που έχουν σχέση με τα μαθήματα 
της ημέρας.  Διαφορετικά η σχολική τσάντα αποκτά υπερβολικό βάρος, που δημιουργεί 
προβλήματα στη σωματική ανάπτυξη του παιδιού σας.  Επίσης, το κάθε παιδί να έχει στην 
τσάντα του ένα κουτί χαρτομάντιλα και δροσομάντιλα, ένα μπουκαλάκι αντισηπτικό, 
τουλάχιστο 3 ξυσμένα μολύβια, καθώς και μπουκάλα ή παγουρίνο με νερό.  Συνηθίστε 
τα παιδιά σας να ετοιμάζουν την τσάντα από το προηγούμενο βράδυ.  

6. Μαθητική στολή: 
Αγόρια: Επίσημη:  Άσπρο πουκάμισο, γκρίζο παντελόνι 
        Καθημερινή:  Γκρίζο παντελόνι, άσπρο πουκάμισο/φανέλα με γιακά  
        Γυμναστική:  Μπλε ή μαύρο παντελονάκι και άσπρη φανέλα 
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Κορίτσια: Επίσημη:  Άσπρο πουκάμισο, μπλε φούστα 
           Καθημερινή:  Μπλε φούστα ή γκρίζο παντελόνι, άσπρο πουκάμισο/φανέλα με γιακά 
           Γυμναστική:  Μπλε ή μαύρο παντελονάκι και άσπρη φανέλα 
Για τους χειμερινούς μήνες τα παιδιά (αγόρια και κορίτσια) μπορούν να φορούν φόρμες 
γκρίζες μονόχρωμες. 

7. Όνομα στα προσωπικά αντικείμενα:  
 Καλό θα ήταν να γράψετε το όνομα του παιδιού σας, σε όλα του τα προσωπικά αντικείμενα 
και ρούχα.  

8. Κινητό – Κοσμήματα:   
Σύμφωνα με την αρχική εγκύκλιο του ΥΠΑΝ απαγορεύεται αυστηρά η μεταφορά και η 
χρήση κινητού τηλεφώνου ή smartwatch και ηλεκτρονικών παιχνιδιών από τους 
μαθητές, τόσο στο σχολείο όσο και κατά τις επισκέψεις και εκδρομές.  Επίσης, δεν 
συστήνεται τα παιδιά να φορούν κοσμήματα και ρολόγια αξίας και ιδιαίτερα στο μάθημα της 
γυμναστικής για τη δική τους ασφάλεια. 

9. Χρήση Υπηρεσίας της Κοινωνίας των Πληροφοριών 
Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι απαγορεύεται ρητώς η εγγραφή, σε αρκετές Υπηρεσίες 
Κοινωνικής Δικτύωσης (π.χ., Facebook, Tik Tok, Twitter, Instagram) ανήλικων παιδιών 
κάτω των 13 χρονών. Κατ’ επέκταση ΔΕΝ επιτρέπεται η χρήση τους από 
μαθητές/μαθήτριες της Δημοτικής Εκπαίδευσης. 

10. Φάκελος Επικοινωνίας:  
 Έχει δοθεί σε όλα τα παιδιά πλαστικός Φάκελος Επικοινωνίας, για να τοποθετούν τις 
ανακοινώσεις που θα φέρνουν στο σπίτι.  Στον ίδιο φάκελο μπορείτε να τοποθετείτε εσείς 
σημειώματα προς τους/τις εκπαιδευτικούς.  Παρακαλούμε να τον ελέγχετε καθημερινά, ώστε 
να υπάρχει καλύτερη επικοινωνία μεταξύ σχολείου – γονιών.  

11. Διατροφή μαθητών/ριών 
Με βάση τις συστάσεις του ΥΠΑΝ, παρακαλούμε η διατροφή των παιδιών να είναι υγιεινή και 
ισορροπημένη. Σε αυτό το πλαίσιο, όταν κάποιο παιδί τυχόν θα προσφέρει κεραστικά στα 
άλλα παιδιά, αυτά συστήνεται να είναι υγιεινά και να περιλαμβάνονται στον κατάλογο του 
σχολικού κυλικείου. 

12. Κυλικείο 

Επισυνάπτεται ο νέος εγκεκριμένος τιμοκατάλογος κυλικείου.  

13. Έντυπα με προσωπικά στοιχεία μαθητών 

 Ατομικό πληροφοριακό δελτίο μαθητή/μαθήτριας  (ΔΔΕ1) 

 Έντυπο Πολιτικής Άμυνας ΥΠΠ ΠΑ1 

  Γραπτή συγκατάθεση γονέων/κηδεμόνων για παραχώρηση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα (ΔΔΕ21) 

 Γραπτή συγκατάθεση για φωτογραφικό/ηλεκτρονικό υλικό (ΔΔΕ22) 

 Δήλωση ενδιαφέροντος  για συμμετοχή στο Προαιρετικό Ολοήμερο (ΠΟΣ-1) 

 Απουσίες μαθητών/μαθητριών (ΔΔΕ ΛΣ1) 
 

Παρακαλούμε όπως συμπληρωθούν τα πιο πάνω έντυπα και επιστραφούν στο σχολείο το αργότερο μέχρι τις 
15/09/2022.   
 

 

 Ευχόμαστε σε όλους μια δημιουργική και ωφέλιμη σχολική χρονιά. 
  
 
 


