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Σχολική Χρονιά 2018-2019

Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018
Επικοινωνία (3):
α) Συναντήσεις γνωριμίας, β) Αποστολή Μηνυμάτων SMS γ) Υπενθύμιση ΓΣ Συνδέσμου Γονέων
δ) Ασφαλής Προσέλευση και Αποχώρηση των παιδιών
Αγαπητές οικογένειες των παιδιών μας,
Μετά την ολοκλήρωση τριών εβδομάδων φοίτησης των παιδιών στο σχολείο, επικοινωνούμε μαζί σας με
την παράκληση να συμβάλουμε όλοι θετικά στη συλλογική προσπάθεια. Έχει ήδη δοθεί οριστικό ωρολόγιο
πρόγραμμα στα παιδιά και παρακαλούμε να το συμβουλευόμαστε καθημερινά, τόσο για τη συνεπή προετοιμασία
των παιδιών, όσο και για την επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς, η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική. Στις
περιπτώσεις όπου έγιναν αλλαγές έχει σταλθεί νέο πρόγραμμα τυπωμένο σε χρωματιστό χαρτί.
α) Συναντήσεις γνωριμίας ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018
Στα πλαίσια της προσπάθειάς μας για ενημέρωση και συνεργασία, σας προσκαλούμε σε ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν κατά τη δεύτερη εβδομάδα
Οκτωβρίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί.
Όλες οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται σε πρωινό χρόνο από τις 7:45 μέχρι τις 9:25 π.μ.
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Για αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του χρόνου της εκδήλωσης, σας παρακαλώ να προσέλθετε στο σχολείο
τουλάχιστον 10 λεπτά νωρίτερα από τον χρόνο έναρξης. Αναλυτικά, το πρόγραμμα θα έχει ως εξής:

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ σε πρωινό χρόνο
7:30-7:40 πμ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ γονέων

7:45 -8:00 πμ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ από ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ στην αίθουσα π/χ

8:00 – 9:05 πμ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ από εκπαιδευτικούς

9:05 – 9:25 πμ

ΚΑΦΕΣ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ

9: 30 πμ

ΛΗΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Στη συνάντηση, οι οικογένειες θα γνωρίσουν τους και τις εκπαιδευτικούς και θα ενημερωθούν από τους
υπεύθυνους εκπαιδευτικούς τμημάτων, για θέματα που αφορούν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Επιπλέον, θα υπάρξει ενημέρωση από τον διευθυντή για τη λειτουργία του σχολείου και ευκαιρία
συνάντησης με εκπαιδευτικούς ειδικών μαθημάτων. Ωστόσο είναι σημαντικό να αξιοποιούμε τις ευκαιρίες για
κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τους και τις εκπαιδευτικούς.
Κατά τη λήξη της εκδήλωσης, θα προσφερθεί καφές και θα υπάρχει χρόνος για αλληλογνωριμία σύντομη
συζήτηση με τον διευθυντή.
β) Αποστολή Μηνυμάτων SMS
Για ενδυνάμωση της επικοινωνίας σχολείων και οικογένειας, πολύ σύντομα θα ξεκινήσει η αποστολή μηνυμάτων
SMS. Η αποστολή θα γίνεται σε έναν από τους δύο γονείς, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου είναι αναγκαία η
διπλή αποστολή μηνύματος. Θυμίζουμε ότι ενημέρωση για εκδηλώσεις γίνεται και μέσω της ιστοσελίδας του
σχολείου μας: http://dim-makedonitissa3-lef.schools.ac.cy/

γ) Υπενθύμιση ΓΣ Συνδέσμου Γονέων
Την Τρίτη 2 Οκτωβρίου στις 7:00μ.μ. είναι προγραμματισμένη η εκλογική συνέλευση του Συνδέσμου Γονέων. Ο
διευθυντής και το προσωπικό του σχολείου θα επιζητούμε πάντοτε τη συνεργασία όλων των οικογενειών χωριστά
και του Συνδέσμου Γονέων, προς όφελος των παιδιών.
δ) Ασφαλής Προσέλευση και Αποχώρηση των παιδιών
Επειδή, η ασφάλεια και υγεία των παιδιών είναι πρωταρχικής σημασίας, βρίσκουμε την ευκαιρία να
αναφερθούμε στα πιο κάτω, που αφορούν την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση:
Η έγκαιρη προσέλευση των παιδιών διευκολύνει την ομαλή εφαρμογή των μαθημάτων και είναι ωφέλιμη
πρώτα πρώτα για τα ίδια τα παιδιά. Τονίζουμε τη σημασία σεβασμού και τήρησης μιας απλής διαδικασίας για
προσέλευση και αποχώρηση, η οποία σχεδιάστηκε με κύριο γνώμονα την ασφάλεια των παιδιών:
1. Τα παιδιά προσέρχονται στο σχολείο μεταξύ των 7:30-7:45 πμ και αποχωρούν αμέσως μετά τη λήξη
των μαθημάτων στις 1:05μ.μ. Είναι σημαντικό να αποφεύγεται η προσέλευση πριν από τις 7:30π.μ.
και να γίνεται άμεση αποχώρηση από το σχολείο μετά τις 1:05μ.μ. (εκτός από την περίπτωση που
παραμένουν για επιτήρηση από Σύνδεσμο Γονέων) για λόγους ασφάλειας.
2. Αμέσως μετά την προσέλευσή τους, τα παιδιά αφήνουν τη τσάντα στην αίθουσα, και αφού
ετοιμάσουν τα πράγματά τους για το πρώτο μάθημα αποχωρούν από τις αίθουσες, για να βρεθούν
στους προκαθορισμένους χώρους επιτήρησης και παιδονομίας, εντός της σχολικής αυλής.
3. Η αποχώρηση από το σχολείο μετά την προσέλευση δεν επιτρέπεται, εκτός και αν δοθεί άδεια
αποχώρησης από το σχολείο, με την προϋπόθεση ότι το παιδί θα παραληφθεί από εξουσιοδοτημένο
ενήλικα.
4. Οι είσοδοι που χρησιμοποιούνται για την προσέλευση και αποχώρηση των παιδιών, προς το παρόν
είναι τρεις: Η κεντρική είσοδος, η ανατολική (γηπέδων) και η είσοδος από το νηπιαγωγείο.
5. Στις 7:45π.μ. όλες οι είσοδοι κλείνουν και ανοίγουν ξανά στις 1:05μ.μ. κατά την ολοκλήρωση των
μαθημάτων.
6. Η αργοπορημένη προσέλευση παιδιών και οι επισκέψεις στο σχολείο από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα
(οικογένειες των παιδιών) μεταξύ 7:45πμ και 1:05μ.μ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ γίνεται ΜΟΝΟ από την είσοδο της
Σχολικής Εφορείας.
Σε συνεργασία με την Σχολική Εφορεία, γίνεται μελέτη ενίσχυσης των μέτρων ασφάλειας των παιδιών. Στα
μέτρα αυτά θα περιλαμβάνεται μεγαλύτερος έλεγχος στα σημεία ελέγχου και η τοποθέτηση θυροτηλεφώνου.
Κάθε παιδί, το οποίο θα προσέρχεται αργοπορημένα στο σχολείο (μετά τις 7:45π.μ.), θα παρουσιάζεται
πρώτα στο γραφείο του διευθυντή. Οι ίδιοι οι γονείς χρειάζεται να επικοινωνούν άμεσα με το σχολείο, προσωπικά
ή τηλεφωνικά για να βεβαιώνεται το σχολείο ότι δεν υπάρχει θέμα ασφάλειας για το παιδί.
Πέρα από τα μέτρα ασφάλειας που λαμβάνονται από το σχολείο, η συνεργασία και η συμβολή των
οικογενειών είναι κρίσιμης σημασίας. Η παρουσία ενηλίκων στο σχολείο κατά τον χρόνο λειτουργίας του δεν
επιτρέπεται, παρά μόνο για την επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς, σε καθορισμένο χρόνο και χώρο.
Οι ενήλικες που συνοδεύουν τα παιδιά κατά την προσέλευση ή αποχώρησή τους, παρακαλούμε να
παραδίδουν και παραλαμβάνουν τα παιδιά στα τρία σημεία εισόδου – εξόδου όπως έχουν ορισθεί. Παρά τις
επανειλημμένες προτροπές, παρατηρούμε το φαινόμενο παράδοσης παιδιών έξω από τις αίθουσες και συχνά
μέσα σε αυτές. Η συνήθεια αυτή, επηρεάζει δυσμενώς την προσπάθεια ασφαλούς φύλαξης των παιδιών και δεν
συμβάλλει θετικά στην ομαλή λειτουργία του σχολείου. Πέρα από τα θέματα ασφάλειας, ας έχουμε κατά νου ότι
δεν έχουν όλοι οι γονείς την ευχέρεια να συνοδεύουν τα παιδιά μέχρι το τελευταίο βήμα πριν την είσοδο στις
αίθουσες και η παρουσία άλλων ενηλίκων πιθανόν να επηρεάζει συναισθηματικά τα υπόλοιπα παιδιά.
Τέλος, για όσες οικογένειες μεταφέρουν τα παιδιά με αυτοκίνητο, παρακαλούμε: α) να επιδεικνύουμε
όλοι τη μέγιστη υπομονή και κατανόηση σε αυτά τα λίγα λεπτά της ταλαιπωρίας και β) να αποφεύγουμε τη
στάθμευση και παραμονή οχημάτων μπροστά από την είσοδο ή επί των πεζοδρομίων.
Η συνολική μας προσπάθεια στρέφεται προς το τρίπτυχο: Ασφάλεια, Χαρά, Μάθηση.
Κωνσταντίνος Μιχαήλ,
Διευθυντής

