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10 Σεπτεμβρίου 2018 
 

ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ  

Αγαπητοί γονείς, 

Με την ευκαιρία της νέας σχολικής χρονιάς, ο Διευθυντής και το Διδακτικό Προσωπικό του 
σχολείου απευθύνουμε, σε όλους εσάς και τα παιδιά σας, εγκάρδιο χαιρετισμό αγάπης και 
σας ευχόμαστε υγεία και οικογενειακή ευτυχία.  

Ως νέος Διευθυντής στο σχολείο, έχω όλη την καλή διάθεση να συνεργαστούμε 
εποικοδομητικά, με γνώμονα πάντα την πρόοδο και την ευημερία των παιδιών μας.  Με την 
ευκαιρία θα ήθελα να σας ενημερώσω για τα πιο κάτω:  

1. Προσέλευση παιδιών: Τα μαθήματα αρχίζουν, καθημερινά, στις 7:45 π.μ ακριβώς και 
τελειώνουν η ώρα 1:05 μ.μ. 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. 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 τους γονείς.  
 

2. Απουσίες παιδιών:  Σύμφωνα με  εγκύκλιο του ΥΠΠ πρέπει να ενημερώνετε έγκαιρα 
το σχολείο για απουσία του παιδιού σας, προσωπικά ή τηλεφωνικά. Αν είναι γνωστή 
από πριν η απουσία, μπορείτε να μας ενημερώσετε γραπτά, συμπληρώνοντας και 
αποστέλλοντας με το παιδί σας σχετικό Δελτίο Απουσίας αντίγραφο του οποίου 
επισυνάπτεται και μπορείτε να το πολλαπλασιάσετε, για να έχετε στο σπίτι. Μόνο για 
απουσία πέρα των πέντε ημερών, για λόγους υγείας, απαιτείται ιατρικό πιστοποιητικό.  
 

3. Αποχώρηση παιδιών:  Μετά τις 1:05 μ.μ. που σχολάνουν τα παιδιά,  η ευθύνη για την 
ασφάλεια τους βαραίνει αποκλειστικά τα ίδια τα παιδιά και τους γονείς τους, γι’ αυτό 
παρακαλούμε να φροντίζετε για την έγκαιρη παραλαβή τους από το σχολείο.  Αν κάποιο 
παιδί πρέπει να αποχωρήσει πριν τη λήξη των μαθημάτων, χρειάζεται να 
ενημερώνετε σχετικά τον/την εκπαιδευτικό της τάξης και μετά να περνάτε από το 
γραφείο της Γραμματείας, για να συμπληρώσετε το ειδικό έντυπο.  

 
 

4. Επισκέψεις Γονέων: Σύντομα θα δοθεί στα παιδιά το ωρολόγιο πρόγραμμα, στο οποίο 
θα υπάρχει τακτή ώρα, κατά την οποία μπορείτε να επισκέπτεστε το σχολείο για 
ενημέρωσή σας από τον/την δάσκαλο/δασκάλα του παιδιού σας.  Αν δεν μπορείτε να 
ρθείτε, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στη Γραμματεία και να μιλήσετε με το δάσκαλο την 
ώρα των επισκέψεων γονέων. Παρακαλούμε θερμά να αποφεύγετε την καθημερινή 
σας (και χωρίς λόγο) είσοδο, είτε τα πρωινά είτε το μεσημέρι, στην τάξη του παιδιού 
σας.  
 

5. 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.   

 



6. Στη σχολική τσάντα θα πρέπει να υπάρχουν μόνο βιβλία, τετράδια και άλλα 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 χαρτομάντηλα και 
τουλάχιστο 3 ξυσμένα μολύβια καθώς και μπουκάλα ή παγουρίνο με νερό.  
Προτρέπετε τα παιδιά σας να ετοιμάζουν την τσάντα τους από το προηγούμενο 
βράδυ.  

 

 
7. Μαθητική Στολή:  

 
 
 

 

 

8. Όνομα στα προσωπικά αντικείμενα: Καλό θα ήταν να γράψετε το όνομα του παιδιού 
σας, σε όλα του τα προσωπικά αντικείμενα και ρούχα ώστε αν χαθούν, να βρούμε σε 
ποιον ανήκουν. 

 
9. Φωτογραφίες- Βίντεο Στις εκδηλώσεις του σχολείου υπάρχει πάντα φωτογράφος.  

Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΥΠΠ μπορείτε να φωτογραφίσετε τα παιδιά σας, αλλά 
απαγορεύεται να αναρτήσετε τις φωτογραφίες αυτές ή βίντεο στα Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης, αν σ΄αυτές εμφανίζονται κι άλλα παιδιά του σχολείου, χωρίς 
πρώτα να εξασφαλίσετε τη συγκατάθεση των γονιών τους.  

 
10. Κινητό-Κοσμήματα: Σύμφωνα με την αρχική εγκύκλιο του ΥΠΠ απαγορεύεται 

αυστηρά η μεταφορά και η χρήση κινητού τηλεφώνου και ηλεκτρονικών 
παιχνιδιών από τα παιδιά, 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 δική τους ασφάλεια. 
 

11. Φάκελος Επικοινωνίας: Έχει δοθεί σε όλα τα παιδιά πλαστικός Φάκελος 

Επικοινωνίας, για να τοποθετούν τις ανακοινώσεις προς εσάς, τους γονείς. 

Παρακαλούμε να τον ελέγχετε καθημερινά, ώστε να υπάρχει καλύτερη επικοινωνία 
μεταξύ σχολείου - γονιών. Επίσης, θα περιέχει ένα Τετράδιο Επικοινωνίας, μέσω του 
οποίου οι δάσκαλοι/δασκάλες θα επικοινωνούν μαζί σας και εσείς μαζί τους, όταν 
χρειάζεται. 

 

Εύχομαι σε όλους μια δημιουργική και ωφέλιμη σχολική χρονιά! 

                                                                                         Ο Διευθυντής  του σχολείου  

                                                                                         Κυριάκος Κυριάκου 

 Επίσημη Καθημερινή Γυμναστική 
Αγόρια Άσπρο πουκάμισο 

γκρίζο παντελόνι 
Γκρίζο παντελόνι, άσπρο 
πουκάμισο/φανέλα 

Τα κορίτσια μπορούν να 
φορούν γκρίζα φούστα 

Μπλε ή μαύρο 
παντελονάκι 
και άσπρη 
φανέλα  

Κορίτσια Άσπρο πουκάμισο 
μπλε φούστα 

Για τους χειμερινούς μήνες τα παιδιά (αγόρια και κορίτσια) μπορούν να φορούν 
φόρμες  γκρίζες μονόχρωμες 


