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ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ αρ.6 
 

ΘΕΜΑ:  Ευημερία και ασφάλεια των παιδιών 
 

Αγαπητοί γονείς, 

 
 

Με την επανέναρξη των σχολικών εργασιών μετά από τα Χριστούγεννα, ως σχολική μονάδα 
έχουμε θέσει νέους στόχους με βάση τις διαπιστώσεις του πρώτου τριμήνου.   
 

Έργα στο σχολείο: 
Βασικός και διαχρονικός στόχος είναι η ευημερία και ασφάλεια των παιδιών.  Στον τομέα αυτό 
έχουν ήδη γίνει τα πιο κάτω έργα:  

o καινούργιο πλακόστρωτο στην είσοδο, 
o επένδυση γκόλποστ φούτσαλ και στύλων του μπάσκετ με μαλακό υλικό, 
o αφαίρεση επικίνδυνων σημείων στην αυλή κ.ά 

                          Έχουν ήδη εγκριθεί και θα γίνουν πολύ σύντομα: 

o μεταφορά αίθουσας Τέχνης στο ισόγειο, 
o κατασκευή μεγάλου υπόστεγου χώρου για το μάθημα της  Γυμναστικής αλλά και για 

σκιά το καλοκαίρι, 
o μεταλλικός υδατοστάτης σε στεγασμένο χώρο δίπλα από την καντίνα. 

       Διαχείριση συγκρούσεων 

Βασικός κανόνας για ευημερία των παιδιών τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι είναι η σωστή 
διαχείριση των συγκρούσεων και θα είναι πολύ χρήσιμο αν γι΄ αυτό έχουμε κοινή πολιτική το 
σχολείο και το σπίτι.  Βασικά τα παιδιά θα πρέπει να μάθουν: 

o να λύνουν τις διαφορές τους με ηρεμία και διάλογο,   
o να αποφεύγουν να χρησιμοποιούν προσβλητικές εκφράσεις για 

συμμαθητές/συμμαθήτριες τους, 
o να συμπεριφέρονται φιλικά, με σεβασμό και ευγένεια σε όλους.  

Έχουμε προσέξει ότι ήδη έχει γίνει βελτίωση στο θέμα αυτό, αλλά υπάρχουν ακόμα πολλά που 
πρέπει να γίνουν. 

         Παραλαβή παιδιών μετά το σχολείο 

Είναι σημαντικό να γνωρίζουν τα παιδιά το άτομο που θα τους παραλάβει μετά το τέλος 
του σχολείου και ιδιαίτερα σε περίπτωση που αυτό δεν θα είναι ένας από τους γονείς. 

Σας υπενθυμίζουμε ότι τα παιδιά παραλαμβάνονται από το σχολείο μόνο από τα άτομα 
που εξουσιοδοτήσατε στην αρχή του χρόνου.  Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να 
ενημερώσετε τη διεύθυνση του σχολείου. 

 

    Από το σχολείο 


