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Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΟΥ 
 

 
17 Οκτωβρίου 2016 

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Αρ.1 

Αγαπητοί γονείς, 

Με χαρά επικοινωνούμε μαζί σας, με το πρώτο Ενημερωτικό Δελτίο «Παράθυρο 

Επικοινωνίας» της φετινής σχολικής χρονιάς 2016 – 2017. 

 

1. Φάκελος Επικοινωνίας  

Στα παιδιά σας δόθηκε ένα φάιλ που ονομάστηκε «Φάκελος Επικοινωνίας». 

 Σ’ αυτό τοποθετούνται ανακοινώσεις και προσκλήσεις που σας αφορούν, ώστε να 

μπορείτε πιο εύκολα να τις βρίσκετε. Ο «Φάκελος Επικοινωνίας» περιέχει ένα 

τετράδιο επικοινωνίας, μέσω του οποίου μπορείτε να επικοινωνείτε με το δάσκαλο 

του παιδιού σας και αυτός μαζί σας. Σας παρακαλούμε θερμά να ελέγχετε το 

Φάκελο Επικοινωνίας καθημερινά. 
 

2. Πρόγραμμα παιδιών  

Έχει δοθεί το πρόγραμμα της τάξης και έτσι τα παιδιά γνωρίζουν τι μαθήματα 

έχουν κάθε μέρα. Με λύπη μας παρατηρήσαμε ότι μερικά παιδιά ξεχνούν βιβλία 

και τετράδια. Προτρέψετε τα παιδιά σας να ετοιμάζουν τη βαλίτσα τους με τα 

μαθήματα της μέρας από το προηγούμενο βράδυ.  
 

 

3. Επισκέψεις Γονέων  

Στο πρόγραμμα των παιδιών σας υπάρχει καθορισμένος χρόνος επίσκεψης 

γονέων, που μπορείτε να ‘ρθείτε στο σχολείο και να συζητήσετε με το δάσκαλο του 

παιδιού σας. Επειδή στα παιδιά σας διδάσκουν και άλλοι δάσκαλοι επισυνάπτεται 

έντυπο με το συνολικό πρόγραμμα επισκέψεων γονέων.  

 

4. Μαθητική Αυτοδιοίκηση 

Το σχολείο μας είναι ένα οργανωμένο σύνολο. Κάθε τάξη εξέλεξε το δικό της 

μαθητικό συμβούλιο και στη συνέχεια σχηματίστηκε το Κεντρικό Μαθητικό 

Συμβούλιο, το οποίο καταρτίστηκε σε σώμα: 

 

Πρόεδρος: Πολυξένη Σωτηριάδου ΣΤ΄2                     Β.Ταμίας: Νικόλας Νικολάου Ε΄2                                                                                    
Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Αριστοδήμου Στ΄1               Μέλη:  Ανδρονίκη Συμεού Στ΄2   
Γραμματέας: Χάρης Σιαμπής Στ΄2                                          Λίζα Κωνσταντινίδου   Δ΄2                     

Β. Γραμματέας: Ιάκωβος Μιχαήλ Ε΄2                                      Πιερής Παπουής Δ΄2 
Ταμίας: Κυριάκος Μίτση Στ΄1  
 

 

5. Κυλικείο  

 Το κυλικείο του σχολείου μας προμηθεύει τα παιδιά με είδη που είναι                         

εγκεκριμένα  από το ΥΠΠ. Τόσο ο χώρος και οι εγκαταστάσεις του κυλικείου, όσο 

και η ποιότητα και οι τιμές των προϊόντων που διατίθενται, ελέγχονται από τις 

Υγειονομικές Υπηρεσίες , από την τοπική Επιτροπή Ελέγχου σχολικού Κυλικείου 

(ΤΕΕΣΚ) αλλά και από Επιτροπή του Συνδέσμου Γονέων. Επισυνάπτεται ο 

εγκεκριμένος κατάλογος που έχει  αποστείλει το ΥΠΠ.  
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6. Αγιασμός 

Την Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2016 έγινε Αγιασμός στο σχολείο μας από τον 

Ιερέα της ενορίας μας, με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. 
 

 

  7.  1η Οκτωβρίου, ημέρα ανακήρυξης της Κυπριακής Ανεξαρτησίας  

Η επέτειος αυτή γιορτάστηκε ενδοσχολικά την Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 

2016. Συμμετείχαν τα παιδιά της Ε΄1 και Ε΄2. 

 

 8. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης           

Αθαλάσσας   –  13 Οκτωβρίου  

Τα παιδιά της Δ΄1 και Δ΄2, συμμετείχαν στο περιβαλλοντικό  πρόγραμμα με θέμα 

«Το υδατικό πρόβλημα και το Εθνικό Δασικό Πάρκο Αθαλάσσας». 

 

9.   Ραδιομαραθώνιος, 10-14 Οκτωβρίου 

Το σχολείο μας συμμετείχε και φέτος στο Ραδιομαραθώνιο , με στόχο την 

ευαισθητοποίηση των παιδιών μας απέναντι στα παιδιά με ειδικές ανάγκες, αλλά 

και την ηθική και οικονομική συμπαράσταση προς αυτά τα παιδιά. Τη διεξαγωγή 

του εράνου ανέλαβε το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο του σχολείου μας στις 12 

και 13 Οκτωβρίου. 

 

10. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στο Μουσείο Βυζαντινής Τέχνης και στην   

Πινακοθήκη, 19 Οκτωβρίου 

       Τα παιδιά της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης θα συμμετέχουν στα προγράμματα «Ταξίδι στη 

Βυζαντινή Τέχνη» και « Ύμνος στην Ελευθερία» αντίστοιχα. 

 

11. Συνάντηση Γονιών – Δασκάλων   

Η καθιερωμένη Συνάντηση Γνωριμίας δασκάλων-γονιών θα πραγματοποιηθεί την 

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου, η ώρα 7:00 μ.μ., στο σχολείο μας. Η παρουσία 

όλων είναι απαραίτητη. 

 

12. Θεατρική Παράσταση –  24 Οκτωβρίου 

Τη Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου τα παιδιά της Α΄,Β΄,Γ΄ και Δ΄ τάξης θα 

παρακολουθήσουν τη Θεατρική παράσταση «Σοκολατοπεριπέτειες» η ώρα 

9:00π.μ. στο Σατυρικό  Θέατρο. 
 

13.  Εθνική επέτειος-28η Οκτωβρίου 1940 

Ο εορτασμός της επετείου θα γίνει ενδοσχολικά την Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου και σε 

αυτόν θα συμμετέχουν τα παιδιά των Β΄2, Δ΄1 και Στ΄1. Την Παρασκευή, 28 

Οκτωβρίου θα γίνει η καθιερωμένη παρέλαση στο Πέρα Χωριό. Η Δοξολογία θα 

πραγματοποιηθεί η ώρα 10:00π.μ. και η παρέλαση η ώρα11:00 π.μ. 

 

14.Αργία – Γιορτή του Αγίου Γεωργίου– 3 Νοεμβρίου 2016 
Την Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου, το σχολείο θα είναι κλειστό, γιατί είναι η τοπική αργία 
 
Αγαπητοί γονείς, 

      Ευχόμαστε σε όλους μια δημιουργική και ωφέλιμη σχολική χρονιά.  
 

                                                                                                                                                                       Ιουλία Χρίστου – Διευθύντρια 



3 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


