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

Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2018
Επικοινωνία (2): α) Προσέλευση, β) Παράδοση - αποχώρηση, γ) Σχ. Τσάντα, δ) Εορτασμοί, ε) Διαγωνισμοί
Αγαπητές οικογένειες των παιδιών μας,
Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης εβδομάδας φοίτησης των παιδιών στο σχολείο, σας διαβεβαιώσουμε
ότι η σχολική χρονιά έχει αρχίσει με θετικές προϋποθέσεις. Προτεραιότητά μας παραμένει η ασφαλής φοίτηση
των παιδιών και για το σκοπό αυτό λαμβάνονται όλα τα μέτρα. Η προσπάθεια για βελτίωση των μέτρων αυτών θα
είναι διαρκής και κάθε εισήγηση προς την κατεύθυνση αυτή είναι καλοδεχούμενη. Πέρα από την ασφάλεια,
μεγάλη φροντίδα αποδίδουμε στην κατανόηση όλων των παιδιών ώστε η παραμονή τους στο σχολείο να είναι
ευχάριστη. Τέλος, προχωρούμε σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για οριστικοποίηση του ωρολογίου προγράμματος
(εντός της επόμενης εβδομάδας) για την απρόσκοπτη εφαρμογή του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου.
Η συνολική μας προσπάθεια στρέφεται προς το τρίπτυχο: Ασφάλεια, Χαρά, Μάθηση.
Την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου, θα τελεσθεί Αγιασμός στο σχολείο, με φροντίδα των ιερέων του Ι.Ν. Αγίου
Παντελεήμονα, στις 8:00π.μ.
Σας παρακαλώ ενημερωθείτε και ανταποκριθείτε με θετική συμβολή στα πιο κάτω:
Α. Έγκαιρη προσέλευση: Κατά τις πρώτες ημέρες του σχολικού έτους έχουμε παρατηρήσει ότι μικρός
αριθμός παιδιών προσέρχονταν αργοπορημένα – μετά τις 7:45πμ. Βρίσκω την ευκαιρία να θυμίσω ότι η έγκαιρη
προσέλευση των παιδιών διευκολύνει την ομαλή εφαρμογή των μαθημάτων και είναι ωφέλιμη πρώτα πρώτα για
τα ίδια τα παιδιά που έτσι κι αλλιώς χρειάζονται χρόνο προσαρμογής. Αμέσως μετά την προσέλευσή τους τα
παιδιά αφήνουν τη τσάντα στην αίθουσα, ετοιμάζουν τα πράγματά τους και αποχωρούν από τις αίθουσες για
να βρεθούν στους προκαθορισμένους χώρους παιδονομίας, εντός της σχολικής αυλής.
Η αργοπορημένη προσέλευση στερεί από το παιδί το δικαίωμα να παρακολουθήσει κανονικά το μάθημα
και επιπλέον προκαλεί αναστάτωση στα υπόλοιπα παιδιά. Πέρα από την αναστάτωση στο μάθημα, υπάρχει
σοβαρό θέμα ασφάλειας αφού δε γνωρίζουμε κατά πόσο οι γονείς έφεραν έγκαιρα το παιδί στο σχολείο.
Για τους πιο πάνω λόγους, κάθε παιδί που 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.
Με σεβασμό στις πιθανές δυσκολίες που υπάρχουν στις οικογένειες και με κατανόηση στην αντιμετώπιση
έκτακτων ή απρόβλεπτων περιστατικών, παρακαλούμε να επιδεικνύουμε σεβασμό στα ωράρια.
Μετά την έναρξη μαθημάτων, όλες οι είσοδοι του σχολείου θα κλείνουν στις 7:50π.μ. για λόγους
ασφάλειας και θα ανοίγουν και πάλι στις 1:05μ.μ. για την παραλαβή των παιδιών.
Κάθε επισκέπτης στο σχολείο, κατά τον χρόνο εφαρμογής των μαθημάτων, θα πρέπει να τηλεφωνεί στον
αριθμό 22355997 για να του ανοίγεται η κύρια (Νότια) είσοδος. Με αυτό τον τρόπο, περιορίζουμε την πιθανότητα
εισόδου στο σχολείο ανεπιθύμητων προσώπων ανεξέλεγκτα. Η προσπάθειά μας είναι να τοποθετηθεί
θυροτηλέφωνο για διευκόλυνση των επισκεπτών.
Β. Ασφαλής Παράδοση και Παραλαβή: Κατά τον χρόνο προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών, το
πρωί και το μεσημέρι, παρατηρείται μεγάλη συμφόρηση έξω από το σχολείο. Αυτό είναι αναμενόμενο εξαιτίας
του μεγάλου αριθμού των παιδιών που φοιτούν στο σχολείο μας και στο νηπιαγωγείο. Για διευκόλυνση όλων των
οικογενειών, 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, για την ασφάλεια των παιδιών.
Κατά την είσοδο στο σχολικό χώρο, παρακαλούμε όλους τους επισκέπτες να παραμένουν μακριά από τις
αίθουσες διδασκαλίας για δύο βασικούς λόγους: Πρώτο, η διακίνηση και οι ομιλίες έξω από τις αίθουσες την ώρα
που διεξάγονται μαθήματα συνιστά ενόχληση για τα παιδιά και δεύτερο, η παρουσία μεγάλου αριθμού ενήλικων
προσώπων έξω από τις αίθουσες διδασκαλίας δυσκολεύει το έργο της ασφαλούς αποχώρησης των παιδιών.
Είναι θερμή παράκλησή μας, όπως η παραλαβή των παιδιών γίνεται μακριά από τις πόρτες των
αιθουσών διδασκαλίας – κατά προτίμηση κάτω από τον πλακόστρωτο κεντρικό χώρο.
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Γ. Σχολική Τσάντα: Η καθημερινή μεταφορά μιας βαριάς σχολικής τσάντας είναι πιθανό να προκαλέσει
οσφυαλγία, κακή στάση του σώματος και μελλοντικά προβλήματα στην ενήλικη ζωή. Για την καλύτερη προφύλαξη
των μαθητών/τριών, το μέγεθος της σχολικής τσάντας θα πρέπει να ταιριάζει στο σώμα του παιδιού.
Με σκοπό να ξαλαφρώσουν οι σχολικές τσάντες το σχολείο εφαρμόζει συγκεκριμένες πρακτικές όπως: α)
Οι σαφείς οδηγίες από τους εκπαιδευτικούς ως προς το τι αναμένεται να μεταφέρουν τα παιδιά την επόμενη
ημέρα και β) Η φύλαξη στα ράφια των αιθουσών ή των εργαστηρίων συγκεκριμένων βιβλίων και υλικών.
Περαιτέρω, θα γίνεται σχετική ενημέρωση των παιδιών για ορθή χρήση και μεταφορά της τσάντας: (α) Η
τοποθέτηση των βιβλίων στην τσάντα να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε τα βαρύτερα βιβλία να βρίσκονται κοντά
στην πλάτη και τα ελαφρύτερα μακριά από αυτήν. Σιγουρευόμαστε ότι τα βιβλία/τετράδια δεν μετακινούνται. (β)
Να αποφεύγεται η μεταφορά της τσάντας μόνο με το ένα χέρι ή από τον ένα ώμο. Τα λουριά της τσάντας πρέπει
να ρυθμίζονται έτσι ώστε αυτή να εφαρμόζει όσο πιο καλά γίνεται στην πλάτη των παιδιών. Μεγάλη ευκολία για
τα παιδιά παρέχουν και οι τσάντες με τροχούς. (γ) Οι μαθητές/τριες δεν πρέπει να σκύβουν με κάμψη της μέσης,
όταν είναι φορτωμένοι/ες, αλλά να κάμπτουν τα γόνατά τους και να κρατούν ίσια τη μέση.
Παρακαλούμε όλες τις οικογένειες να συμβάλουν θετικά στην εφαρμογή καλών πρακτικών,
υπενθυμίζοντας τα παιδιά να έχουν μόνο τα αναγκαία βιβλία, τετράδια και υλικά με βάση το ωρολόγιο
πρόγραμμα. Είναι σημαντικό να ελέγχουμε τακτικά τις τσάντες και να απαιτούμε από τα παιδιά να τις διατηρούν
καθαρές και ελαφρές.
Ο έλεγχος της τσάντας συνδέεται και με τη διεκπεραίωση υποχρεώσεων κατ’ οίκον εργασίας που
ανατίθεται στα παιδιά και παρακαλούμε τις οικογένειες να συμβάλουν θετικά υπενθυμίζοντας τις υποχρεώσεις
των παιδιών και υποστηρίζοντας την προσπάθειά τους – σε λογικά πλαίσια μακριά από υπερβολές.
Δ) Εορτασμοί γενεθλίων στο σχολείο: Το σχολείο κατανοεί την ευγένεια των οικογενειών να επιθυμούν να
κεράσουν τους συμμαθητές των παιδιών τους κατά την εορτή ή τα γενέθλιά τους. Για λόγους ασφάλειας (πιθανές
αλλεργίες) και για λόγους υγιεινής παρακαλούμε να γίνεται προσεκτική επιλογή των κερασμάτων ώστε να
συνάδουν με τις καλές συνήθειες διατροφής. Τα κεράσματα είναι σημαντικό να είναι ατομικά και κατά προτίμηση
συσκευασμένα.
Ε. Μαθητικοί διαγωνισμοί: Με βάση την υφιστάμενη πολιτική του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού,
όλοι οι διαγωνισμοί διεξάγονται σε εθελοντική βάση και αποκλειστικά στον ελεύθερο χρόνο των παιδιών. Σε
περίπτωση που, κατ’ εξαίρεση, διοργανωθεί διαγωνισμός σε εργάσιμο χρόνο, θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση.
Προς το σκοπό αυτό, το σχολείο θα ενημερώνει τις οικογένειες για διαγωνισμούς που προκηρύσσονται από
διάφορους φορείς με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας. Ταυτόχρονα, θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του
σχολείου και του ΥΠΠ (http://dim-makedonitissa3-lef.schools.ac.cy/, http://enimerosi.moec.gov.cy/archeia/1/ypp7929a).
Στις 10 Σεπτεμβρίου 2018 έχει ανακοινωθεί η προκήρυξη του διαγωνισμού Τέχνης :19η Kanawaga Διεθνής
Μπιενάλε. Η Kanawaga Διεθνής Μπιενάλε Παγκόσμιας Παιδικής Τέχνης ξεκίνησε από το 1981 και
πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια. Εκθέτει έργα παιδικής τέχνης από όλο τον κόσμο στοχεύοντας στη δύναμη της
ζωγραφικής για να προωθήσει τη δημιουργικότητα των σημερινών παιδιών, τα οποία θα είναι οι αυριανοί ηγέτες.
Ακόμα θέτει ως στόχο την περαιτέρω κατανόηση της κουλτούρας και της διαφορετικότητας σε όλο τον κόσμο.
Οι όροι του διαγωνισμού είναι οι ακόλουθοι: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν παιδιά από 4 μέχρι 15 χρονών
που έχουν γεννηθεί από τις 2 Απριλίου 2002 μέχρι και την 1η Απρίλιου του 2014. Κάθε παιδί μπορεί να
συμμετέχει με ένα μόνο έργο, το οποίο να μην έλαβε μέρος σε προηγούμενο διαγωνισμό μαζί με την αίτηση
συμμετοχής η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα: http://www.earthplaza.jp/biennial/English/index.html. Το θέμα
του διαγωνισμού είναι ελεύθερο. Τα υλικά και οι τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι: νερομπογιές,
λαδοπαστέλ, κολλάζ με χαρτί, τυπώματα κ.ά. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι προαιρετική.
Αυτούσια η εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του
σχολείου, στο σύνδεσμο Ανακοινώσεις (19η Kanawaga Διεθνής Μπιενάλε Παγκόσμιας Παιδικής Τέχνης,
10/09/2018, ypp7929).
Ευχόμαστε σε κάθε οικογένεια καλή συνέχεια στην προσπάθειά της για προσφορά των καλύτερων
συνθηκών ανατροφής στα παιδιά. Το σχολείο παραμένει πάντοτε πρόθυμο να ανταποκριθεί σε κάθε ζήτημα
που απασχολεί τα παιδιά και τις οικογένειες, στα πλαίσια των δικών μας δυνατοτήτων!
Κωνσταντίνος Μιχαήλ
Διευθυντής
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