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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ Γ’ –ΣΤΥΛΙΑΝΟY ΛΕΝΑ 
Τηλ: 22355997 Fax:22356103, Σπυρίδωνος Νόμπελη 3, 2402 Έγκωμη 

http://dim-makedonitissa3-lef.schools.ac.cy/ 

Σχολική Χρονιά 2018-2019 
Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2018 

ΔΣ.1 Επικοινωνία (1) – Έναρξη Νέας Σχολικής Χρονιάς 

Αγαπητές οικογένειες των παιδιών μας,  
Με πρώτη έγνοια την ασφάλεια και την ευημερία των παιδιών, βρισκόμαστε στην αφετηρία της νέας 

σχολικής χρονιάς! Με χαρά κι ευχές για δημιουργική και ευτυχισμένη σχολική χρονιά υποδεχόμαστε τα 
παιδιά στο νέο ξεκίνημα! Μαζί με τα παιδιά, υποδεχόμαστε και όλες τις οικογένειες γιατί μαζί θα πορευθούμε 
στο ταξίδι της νέας χρονιάς. Όλοι οι εκπαιδευτικοί, το υποστηρικτικό προσωπικό και ο διευθυντής εκφράζουμε 
τις ευχές μας προς όλα τα παιδιά και όλες τις οικογένειες για υγεία, αισιοδοξία και επιτυχία!  

Με συναίσθηση ευθύνης υποδεχόμαστε ό,τι πολυτιμότερο διαθέτει κάθε οικογένεια, τα παιδιά, και 
σας διαβεβαιώνουμε ότι θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να αισθάνεται κάθε παιδί ασφάλεια, φροντίδα 
και αγάπη και μαζί να απολαμβάνει ευκαιρίες για μάθηση και πρόοδο.  

Η συνεργασία με κάθε οικογένεια αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για το σχολείο μας και προς 
την κατεύθυνση αυτή, ο διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί θα καταβάλουμε συνειδητή προσπάθεια. 

Ιδιαιτέρως, καλωσορίζουμε τα παιδιά της πρώτης τάξης και τα παιδιά τα οποία θα φοιτήσουν για 
πρώτη χρονιά σχολείο μας και ευχόμαστε σύντομα να συνηθίσουν στο νέο περιβάλλον, κερδίζοντας νέες 
εμπειρίες, γνώσεις και αυτοπεποίθηση.  

Η νέα σχολική χρονιά αποτελεί ευκαιρία για νέα αρχή! Σε όλα τα παιδιά και όλες τις οικογένειες 
ευχόμαστε να αξιοποιήσουν την ευκαιρία αυτή για πρόοδο και νέες εμπειρίες.  

Με σεβασμό στη συμβολή όλων όσων συνέβαλαν στην οικοδόμηση της καλής φήμης του σχολείου 
μας, ως σχολείου που επιδιώκει την πρόοδο και την ανταπόκριση στην ιδιαιτερότητα κάθε παιδιού ξεχωριστά 
και όλων μαζί συλλογικά θα συνεχίσουμε μια όμορφη προσπάθεια με εφόδιο τη συνεργασία. Γι’ αυτό, 
εκφράζουμε την εκτίμησή μας σε όλες τις οικογένειες του σχολείου και σε όλα τα παιδιά που φοίτησαν στο 
σχολείο όλα τα προηγούμενα χρόνια, σε όλα τα μέλη του Συνδέσμου Γονέων, στη Σχολική Εφορεία και σε 
όλους τους εκπαιδευτικούς, τα υπόλοιπα μέλη του προσωπικού και τις προηγούμενες διευθύνσεις του 
σχολείου για την αφοσιωμένη συμβολή τους στην οικοδόμηση της επιτυχημένης παρουσίας του σχολείου μας. 
Η προσπάθειά μας θα είναι να συνεχιστεί  η καλή μας παράδοση με σκοπό τη συνεχή βελτίωση, επενδύοντας 
στη συλλογικότητα και τη συνεργασία.  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Για την επιτυχημένη εφαρμογή του εκπαιδευτικού έργου το σχολείο αποδίδει ιδιαίτερη 
σημασία στην επικοινωνία. Η ενημέρωση των οικογενειών θα στηριχθεί στους εξής τρόπους: 

1. Φάκελος επικοινωνίας ο οποίος στη συνέχεια θα αποστέλλεται μόνο κατά τις Παρασκευές – 
εφόσον υπάρχουν ανακοινώσεις ή δελτία επικοινωνίας. Στην περίπτωση που υπάρχουν έκτακτα ή 
επείγοντα θέματα, θα αποστέλλονται ειδοποιήσεις και σε άλλες ημέρες με συνοδευτικό sms.  

2. Μηνύματα SMS για ανακοινώσεις ή υπενθυμίσεις, 
3. Τηλεφωνική επικοινωνία για έκτακτα συμβάντα και ενημέρωση, 
4. Συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς στη βάση προγραμματισμού ή μετά από συνεννόηση, 
5. Επικοινωνία και συναντήσεις με το διευθυντή μετά από διευθέτηση / τηλεφωνική επικοινωνία, 
6. Πρόσβαση στην ιστοσελίδα του σχολείου. 

ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (Απαιτείται άμεση επιστροφή εντύπων): Αποστέλλονται 
έντυπα τα οποία μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 παρακαλείστε να τα επιστρέψετε συμπληρωμένα.. 
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ.  
 

ΑΓΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ:  Τα βιβλία και το μεγαλύτερο μέρος της γραφικής ύλης θα 

διανεμηθούν δωρεάν. Το σχολείο έχοντας επίγνωση των δύσκολων οικονομικών δεδομένων θα ζητήσει αγορά υλικών 
από τις οικογένειες μόνο εκεί όπου είναι απόλυτα αναγκαίο. Κατά την έναρξη της χρονιάς τα παιδιά είναι σημαντικό να 
έχουν έτοιμη κασετίνα (μολύβια, χρώματα, χάρακα, γόμμα, ψαλίδι κτλ) και 5-7 φάκελους πλαστικούς με κουμπί μεγέθους 
Α4. Τα παιδιά θα ενημερώνονται ανάλογα από τις δασκάλες και τους δασκάλους τους. Επιπλέον σε όλα τα βιβλία και 
τετράδια είναι σημαντικό να υπάρχει πλαστικό ντύμα. Σε κάποιες περιπτώσεις τα υλικά θα αγοράζονται χοντρικά από το 
σχολείο και οι γονείς θα έχουν την ευχέρεια να τα προμηθεύονται σε χαμηλότερη τιμή από το σχολείο.  

ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΘΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΠΙΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ/ΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 
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Αγαπητές οικογένειες των παιδιών του σχολείου μας, 

Με την έναρξη της χρονιάς θεωρούμε αναγκαία την ενημέρωση για τα ακόλουθα θέματα κανονισμών: 
1. Τα μαθήματα αρχίζουν καθημερινά στις 7:45π.μ. και τελειώνουν στις 1:05μ.μ. : Σύντομα θα δοθεί 

το ωρολόγιο πρόγραμμα το οποίο θα πρέπει να παρακολουθείτε για την καθημερινή προετοιμασία.  
2. Απουσίες παιδιών: Για κάθε απουσία του παιδιού απαιτείται να επικοινωνείτε προφορικά ή γραπτά 

με το σχολείο από την προηγούμενη ή το πρωί της ίδιας ημέρας. Για πολυήμερες απουσίες απαιτείται 
πιστοποιητικό. 

3. Προσέλευση παιδιών: Η έγκαιρη προσέλευση των παιδιών διευκολύνει την απρόσκοπτη διεξαγωγή 
των μαθημάτων και είναι ωφέλιμη για τα ίδια τα παιδιά που έτσι κι αλλιώς χρειάζονται χρόνο προσαρμογής 
πριν αρχίσουν τα μαθήματα. Είναι καλό, τα παιδιά να προσέρχονται τουλάχιστο 10-15 λεπτά πριν από την 
έναρξη μαθημάτων. Μετά τις 7:45π.μ. θα παραμένει ανοιχτή μόνο η κεντρική είσοδος και τα παιδιά που 
αργοπορούν θα πρέπει  να ενημερώνουν σχετικά τον διευθυντή. Η προσέλευση των παιδιών πριν από τις 
7:30π.μ. να αποφεύγεται. Η παιδονομία από τους εκπαιδευτικούς αρχίζει στις 7:30π.μ. 

4. Αποχώρηση των παιδιών:  Η αποχώρηση και η παραλαβή των παιδιών από το σχολείο γίνεται 
αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων στις 1:05μ.μ. εκτός και αν ζητηθεί φροντίδα Επιτήρησης από τον 
Σύνδεσμο Γονέων.  

Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται σε παιδί να αποχωρήσει πριν από τις 1:05μ.μ. χωρίς ενημέρωση 
και παραλαβή από τον γονέα ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.  

 

Κατά την είσοδο γονέων στο σχολείο, είναι σημαντικό να επιδεικνύεται ο αναγκαίος σεβασμός προς το 
εκπαιδευτικό έργο και να αποφεύγονται ενέργειες που πιθανό να αποσπούν την προσοχή των παιδιών, όπως η 
διακίνηση και οι μεγαλόφωνες συζητήσεις στον πλακόστρωτο ή χώρο έξω από αίθουσες διδασκαλίας.  

 
5. Επισκέψεις γονέων στο σχολείο: Οι γονείς και κηδεμόνες ενθαρρύνεστε να επισκέπτεστε το σχολείο 

για να ενημερώνεστε για την πρόοδο των παιδιών σε καθορισμένες μέρες και ώρες ή μετά από συνεννόηση.  
6. Σχολική τσάντα: Συμβουλεύετε τα παιδιά να φροντίζουν ώστε η σχολική τσάντα να περιέχει ΜΟΝΟ 

τα αναγκαία βιβλία και υλικά και τετράδια της ημέρας. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 4 
 7. Σχολικό Κυλικείο: Το Κυλικείο θα λειτουργεί κανονικά. Το σχολείο θα φροντίσει για την τήρηση των 
κανόνων υγιεινής και του εγκεκριμένου τιμοκατάλογου ο οποίος θα σταλεί σύντομα. Ενθαρρύνουμε τα παιδιά 
να αξιοποιούν τις υπηρεσίες του. Η σωστή αξιοποίηση καλλιεργεί και τις δεξιότητες του ‘καλού καταναλωτή’. 

9. Κινητά τηλέφωνα και ακριβά αντικείμενα: Η μεταφορά στο σχολείο (περιλαμβανομένων εκδρομών) 
κινητών τηλεφώνων, ηλεκτρονικών παιχνιδιών, υπολογιστών και ακριβών αντικειμένων δεν επιτρέπεται. 
Παρομοίως, δεν επιτρέπεται η μεταφορά ρολογιών τα οποία λειτουργούν και ως κινητά τηλέφωνα.  

10. Καθαριότητα και ευπρεπής εμφάνιση των παιδιών : Είναι πολύ σημαντικό να αποδίδεται η 
αναγκαία προσοχή στην τήρηση της στολής αλλά και στη συνολική ευπρεπή εμφάνιση των παιδιών, 
περιλαμβανομένης της κόμμωσης. Βαμμένα μαλλιά και ακραία χτενίσματα δεν επιτρέπονται.  Η προσέλευση 
με στολή γυμναστικής και η χρήση κολάν παντελονιών δεν επιτρέπονται. Προτρέπουμε τις οικογένειες να 
προμηθεύονται τα είδη στολής, έχοντας υπόψη ότι πολλά από αυτά πωλούνται από το Σύνδεσμο Γονέων 
(ιδιαίτερα μπλούζες και φόρμες) έχοντας το έμβλημα του σχολείου. 

11. Κάπνισμα στους σχολικούς χώρους: Το κάπνισμα (περιλαμβανομένου ηλ. τσιγάρου) από 
οποιοδήποτε πρόσωπο απαγορεύεται σε όλους τους σχολικούς χώρους, στεγασμένους και υπαίθριους.  

 

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ: Το σχολείο θα βρίσκεται στη διάθεση των οικογενειών για να 
ενημερωθεί για πιθανές ανησυχίες ή και δυσκολίες με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη η οικογένεια και καλεί 
όλους όσους μπορούν να ενημερώσουν για θέματα τα οποία αφορούν τα παιδιά ή κάποια άλλη οικογένεια να 
το πράξουν με διακριτικότητα κι εμπιστευτικότητα. Το σχολείο χειρίζεται με απόλυτο σεβασμό κι 
εμπιστευτικότητα με σκοπό να ανταποκριθούμε στις ανάγκες κάθε παιδιού με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

 
Ευχόμαστε να έχουμε όλοι μια ευτυχισμένη και δημιουργική χρονιά και προπαντός ασφαλισμένη και γεμάτη 
υγεία! 

Κωνσταντίνος Μιχαήλ, Διευθυντής 


