
 

Δημοτικό Σχολείο Πέρα Χωρίου και Νήσου Α΄ 
Ελευθερίας 11,   2572,  Πέρα Χωρίο  

Τηλ.: 22-521545        Φαξ: 22-526478 
 

 

24/10/2018 

 

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ αρ.2 
 

Αγαπητοί γονείς,  

• Ασφάλεια παιδιών:  Μετά από τις πρόσφατες οδηγίες του ΥΠΠ για πιο αυστηρά μέτρα 

ασφαλείας στα σχολεία, σας ενημερώνουμε ότι τόσο η ανατολική είσοδος του σχολείου (κοντά 

στην Τράπεζα)  όσο και η μπροστινή κύρια είσοδος θα κλειδώνουν από τις 7:50 π.μ. μέχρι τις 

1:05 μ.μ. Όσοι επισκέπτονται το σχολείο μετά τις 7:50 π.μ. θα πρέπει να έρχονται από την κύρια 

είσοδο και να τηλεφωνούν στο   22-521545, για να τους ανοίξει η γραμματέας. 

Οι δύο είσοδοι θα ξανακλείνουν από τις 1:15 μ.μ μέχρι τις 3:05 για το ολοήμερο. 

 

• Σκόνη στην ατμόσφαιρα:  Επειδή τις τελευταίες μέρες έχουν παρατηρηθεί ψηλά επίπεδα 

σκόνης στην ατμόσφαιρά, σας καλούμε να είστε σε εγρήγορση και στις απογευματινές ώρες 

που τα παιδιά είναι σπίτι.  Έχουμε δώσει στα παιδιά τις μάσκες που μας έχει προμηθεύσει το 

ΥΠΠ, οι οποίες όμως είναι για πολύ λίγες χρήσεις. Θα ήταν καλό να προμηθευτείτε μάσκες από 

το εμπόριο, για να τις αλλάζουν τα παιδιά όταν κρίνεται αναγκαίο. Επίσης για λόγους υγιεινής 

είναι καλό τα παιδιά να φυλάνε τη μάσκα τους σε καθαρό σακούλι ή πλαστικό φάκελο που θα 

έχουν αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό.  

 

• Καθημερινή στολή σχολείου:  Σας υπενθυμίζουμε ότι το κολάν δεν επιτρέπεται στο σχολείο. 

 

• Φαγητό στο ολοήμερο: Οι γονείς των παιδιών που μένουν στο ολοήμερο και απουσιάζουν από 

το σχολείο για οποιοδήποτε λόγο, οφείλουν να ειδοποιούν τη γραμματέα μέχρι τις 9:05 π.μ., 

ώστε να μην περιλαμβάνεται η μερίδα τους στο φαγητό.  

 

• Πρόγραμμα επισκέψεων γονέων: Σας κοινοποιούμε το πρόγραμμα επισκέψεων γονέων (στο 

πίσω μέρος αυτής της ανακοίνωσης) για όλους τους εκπαιδευτικούς του σχολείου και σας 

προτρέπουμε σε συνεργασία με τους δασκάλους/ δασκάλες των παιδιών σας, αφού 

αποδεδειγμένα αυτό είναι προς όφελος των παιδιών.   



 

 

 

Σημ: Οι συναντήσεις με τον διευθυντή του σχολείου για θέματα που αφορούν τα παιδιά πρέπει 

να διευθετούνται με τηλεφωνική επικοινωνία για ραντεβού. 

 

Από το σχολείο 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΟΥ Α΄ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2018-2019 

ΜΕΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΩΡΑ ΧΩΡΟΣ 

 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 

Μαριλένα Χατζημαύρου  8:25π.μ-9:05π.μ. Ιατρείο  

Ανθή Αγαπίου 

Λουκία Μακρή 

Στέλλα Χριστοδούλου 

 

10:05π.μ -10:45 π. μ.  

Αίθουσα Γ΄1 

Αίθουσα Γ΄2 

Αίθουσα Ε΄1 

 
 
 
ΤΡΙΤΗ 

Ελένη Αριστοτέλους 

Ευανθία Χ΄Νικολάου 

7:45π.μ.- 8:25π.μ. Ιατρείο 

Αίθουσα μουσικής 

Μαριλένα Κανναούρη 8:25π.μ-9:05π.μ Ιατρείο  

Χρυσάνθη Παντελή 9:25π.μ.-10:05π.μ. Ιατρείο  

ΤΕΤΑΡΤΗ Ναυσικά Πετρίδου 7:45π.μ.- 8:25π.μ. Αίθουσα Δ΄1 

 
 
ΠΕΜΠΤΗ 

Ελένη Σπύρου Αγκαστινιώτη 8:25π.μ-9:05π.μ Ιατρείο 

Νάτια  Μερκούρη 10:55π.μ.- 11:35 π.μ. Αίθουσα Ειδικής Εκπαίδευσης 

Μαργαρίτα Δημητρίου 11:35π.μ.- 12:15μ.μ. Ιατρείο ή αίθουσα Ε΄2 

Ειρήνη Κωνσταντίνου/Αλίκη 
Βραχίμη 
 

12:15 μ.μ. -1:05μ.μ. Ιατρείο 

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

Έφη Πέτσα 7:45π.μ.- 8:25π.μ. Αίθουσα Α΄1 

Λουίζα Σόλου Πιττάκαρα 8:25π.μ-9:05π.μ Αίθουσα Στ΄2 (λυόμενη) 

Τάσος Αναστασίου 9:25π.μ.-10:05π.μ Ιατρείο 

Στέλλα Βουνιώτη 10:05π.μ -10:45 π. μ. Ιατρείο 


