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Σχολική Χρονιά 2018-2019 
Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018 

Επικοινωνία Διευθυντή (9): Σχολική Στολή και Υπενθύμιση ενημερώσεων από Ιατρική Σχολή 
Αγαπητές οικογένειες, 

Έχοντας συμπληρώσει οχτώ εβδομάδες λειτουργίας από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, 
επικοινωνώ για να σας διαβεβαιώσω ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του σχολείου βρίσκεται σε πλήρη 
εφαρμογή. Την περίοδο αυτή, η προσπάθεια των εκπαιδευτικών είναι εστιασμένη στο να γνωρίσουν καλά 
την ιδιαιτερότητα κάθε παιδιού ώστε να ανταποκρινόμαστε με τον καλύτερο τρόπο στις ανάγκες κάθε 
παιδιού. Περαιτέρω, η προσπάθειά μας είναι εστιασμένη στο να δοθεί σε κάθε παιδί η ευκαιρία για 
προσαρμογή στη νέα τάξη και στις νέες απαιτήσεις που παρουσιάζονται γι’ αυτό. 

Στο σχολείο συνεχίζουμε να λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή και ομαλή εφαρμογή 
του προγράμματος. Η ασφαλής και ομαλή εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος, εξαρτάται πολύ και 
από τη συμβολή όλων των οικογενειών και όλων των παιδιών. Έχουμε δώσει στα παιδιά κατάλογο καλών 
συμπεριφορών και υπενθυμίζουμε τακτικά την υιοθέτησή τους. Για τον ίδιο σκοπό, καλούμε κάθε 
οικογένεια να συζητά και να συμβουλεύει τα παιδιά να αποδίδουν σημασία στην καλή συμπεριφορά και 
προπαντός να συμπεριφέρονται με σεβασμό προς τα υπόλοιπα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς. 
 
Α. Τήρηση σχολικής στολής:  

Η ευπρεπής εμφάνιση των παιδιών, είναι μέρος της συνολικής αγωγής στα σχολεία. Η τήρηση 
ομοιόμορφης στολής, προβλέπεται από τους κανονισμούς λειτουργίας των σχολείων και η ακριβής μορφή 
της ορίζεται από το κάθε σχολείο χωριστά σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Γονέων.  

Στο σχολείο μας, η στολή προβλέπει γκρίζο παντελόνι ή φούστα, άσπρη μπλούζα με γιακά ή χωρίς 
και μπλε τρικό ή ζακέτα (φούτερ). Στις επίσημες εκδηλώσεις τα παιδιά φορούν άσπρο πουκάμισο με μακρύ 
μανίκι και αν χρειάζεται μπλε τρικό. Κατά τους χειμερινούς μήνες τα παιδιά φορούν ομοιόμορφες γκρίζες 
φόρμες, κατά την ημέρα που έχουν μάθημα Φυσικής Αγωγής. Καθώς πλησιάζει η χειμερινή περίοδος, τα 
παιδιά μπορούν να φορούν τις χειμερινές φόρμες, γκρίζου ανοιχτού χρώματος. 

Φόρμες με εμφανή σήματα από μάρκες, με εμβλήματα, εκτυπώσεις και συνδυασμούς άλλων 
χρωμάτων δεν επιτρέπονται. Παρατηρείται επίσης το φαινόμενο, από μικρή ομάδα παιδιών να φορούν 
τρικό ή φούτερ σε άλλους χρωματισμούς ή με συνδυασμό χρωμάτων που μοιάζουν με τη σχολική στολή. Η 
παράκλησή μας προς κάθε οικογένεια είναι να συμβάλουμε θετικά στην τήρηση της ΑΠΛΗΣ σχολικής στολής. 

Οι σχολικοί κανόνες είναι οι πρώτοι κοινοί κανόνες ομαλής συμβίωσης και είναι σημαντικό να 
καλλιεργήσουμε θετικές στάσεις σεβασμού από τα πρώτα χρόνια, ιδιαίτερα στα πολύ απλά ζητήματα. 

Ο Σύνδεσμος Γονέων, διαθέτει φόρμες καλής ποιότητας βαμβακερές με το έμβλημα του σχολείου 
και ενθαρρύνουμε όλα τα παιδιά να προμηθευτούν, ώστε να διασφαλίζεται η ομοιόμορφη ενδυμασία. Επειδή, 
η φετινή παραγγελία πιθανόν να διαφέρει ελαφρά ως προς τον σχεδιασμό, το σχολείο θα θεωρήσει τη φετινή 
σχολική χρονιά ως μεταβατική περίοδο στην οποία τα παιδιά μπορούν να φορούν σχολικές φόρμες 
προμηθεύτηκαν από τον Σύνδεσμο Γονέων κατά τα προηγούμενα έτη. Ο Σύνδεσμος Γονέων αποστέλλει 
ενημέρωση για παραγγελία αναφορικά με σχολικές φόρμες και άλλα ήδη στολής με το έμβλημα του Σχολείου. 
Έχει καταβληθεί προσπάθεια να διατίθενται ρούχα καλής ποιότητας σε πολύ προσιτή τιμή. 

Εκφράζουμε ευχαριστίες προς κάθε οικογένεια για τον σεβασμό τήρηση της σχολικής στολής. 
 

Β. Συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου 
Υπενθυμίζουμε τη δεύτερη σειρά ενημερώσεων τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018 με θέμα την 

«Αναπνευστική Υγεία». Ερευνητές και φοιτητές της Ιατρικής Σχολής θα παρουσιάσουν στα παιδιά το θέμα 
«Αναπνευστική Υγεία». Η παρουσίαση διαρκεί 40 λεπτά και είναι ανοιχτή για συμμετοχή και από γονείς 
των παιδιών για ενημέρωση και απορίες. (Α-Β: 7:45, Γ-Δ: 8:25, Ε: 9:25 και Στ: 10:05). 

 
Αγαπητές οικογένειες, 
Βρίσκω την ευκαιρία επαναλάβω ότι στο σχολείο παραμένουμε πάντα πρόθυμοι να ακούσουμε με 

προσοχή κάθε παιδί και κάθε οικογένεια με σκοπό την καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες κάθε παιδιού. Για 
το σκοπό αυτό, σας παρακαλώ να αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία επικοινωνίας με τους και τις εκπαιδευτικούς 
και τον διευθυντή. Καλή συνέχεια! 

Κώστας Μιχαήλ, Διευθυντής 


