Σχολική Χρονιά 2019-2020

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019
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Νέο Λογότυπο,
Σχολική Τσάντα,
Διακρίσεις Μαθητών Ε τάξεις,
Εκδηλώσεις Συνδέσμου Γονέων
Σακουλάκια Αγάπης Ερυθρού Σταυρού

Αγαπητές οικογένειες,
Έχοντας συμπληρώσει εννιά εβδομάδες λειτουργίας από την έναρξη της σχολικής χρονιάς,
επικοινωνώ για να σας επιβεβαιώσω ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εφαρμόζεται ομαλά και ότι η
εργασία των εκπαιδευτικών παραμένει αφοσιωμένη και εστιασμένη στην προσπάθεια ανταπόκρισης
στην ιδιαιτερότητα κάθε παιδιού.
Ενθαρρύνουμε όλες τις οικογένειες να συμμετέχουν στην κοινή προσπάθεια, αξιοποιώντας την
προθυμία συνεργασίας εκ μέρους των εκπαιδευτικών, ώστε μαζί να υποστηρίζουμε κάθε παιδί με τον
καλύτερο τρόπο. Γι’ αυτό, η τακτική επικοινωνία με αμοιβαίο σεβασμό είναι αναγκαία και ωφέλιμη.
Περαιτέρω, η σημερινή ενημέρωση έχει σκοπό να δώσει την ακόλουθη πληροφόρηση:
1. Νέο Λογότυπο
Από την τρέχουσα σχολική χρονιά,
υιοθετούμε νέο λογότυπο για το σχολείο μας. Το
νέο λογότυπο είναι εμπνευσμένο από το δέντρο
της γνώσης και από τις αξίες της φροντίδας και
της φιλομάθειας που υιοθετούμε. Τη
δημιουργία του λογότυπου, ανέλαβε
αφιλοκερδώς ο κ. Δημήτρης Κουμίδης, γονέας
στο σχολείο μας, μεταφέροντας στο τελικό
αποτέλεσμα τις ιδέες αυτές. Το σχολείο
εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες για την
αφιλοκερδή συνεισφορά.
Περαιτέρω, το λογότυπο περιλαμβάνει την εμβληματική μας φράση:
ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΣΤΕ, ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ, ΜΠΟΡΟΥΜΕ. Το νέο έμβλημα θα
χρησιμοποιείται στην αλληλογραφία του σχολείου και στις σχολικές στολές.
Η επίσημη σφραγίδα του σχολείου, παραμένει η ίδια με το πορτραίτο του
ήρωα Στυλιανού Λένα στο κέντρο και περιμετρικά το όνομα του σχολείου.
2. Σχολική Στολή
Η ευπρεπής εμφάνιση των παιδιών, είναι μέρος της συνολικής σχολικής
αγωγής. 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.
Καθώς πλησιάζει η χειμερινή περίοδος, τα παιδιά μπορούν να φορούν φόρμες, γκρίζου ανοιχτού
χρώματος, την ημέρα που έχουν μάθημα Φυσικής Αγωγής. Για πρακτικούς λόγους, πολλά παιδιά
συνηθίζουν να φορούν σχολικές φόρμες καθημερινά – ακόμα και τις ημέρες που δεν έχουν μάθημα Φ.Α.
Φόρμες με εμφανή σήματα από μάρκες, με εμβλήματα, εκτυπώσεις και συνδυασμούς άλλων
χρωμάτων δεν επιτρέπονται. Η ένδυση με τρικό ή φούτερ σε άλλους χρωματισμούς ή με συνδυασμό
χρωμάτων που μοιάζουν με τη σχολική στολή, επίσης δεν επιτρέπεται.
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Ο Σύνδεσμος Γονέων, διαθέτει φόρμες καλής ποιότητας, βαμβακερές, με το νέο έμβλημα του
σχολείου και ενθαρρύνουμε όλες τις οικογένειες να προμηθευτούν, ώστε να διασφαλίζεται η
ομοιόμορφη ενδυμασία. Τα παιδιά μπορούν να φορούν σχολικές φόρμες που προμηθεύτηκαν από
τον Σύνδεσμο Γονέων και κατά τα προηγούμενα έτη. Εκφράζουμε ευχαριστίες προς κάθε οικογένεια για
τον σεβασμό στην τήρηση της σχολικής στολής.
3. Σχολική Τσάντα
Είναι παραδεκτό ότι το βάρος της σχολικής τσάντας είναι αυξημένο και αυτό δυσκολεύει αρκετά
παιδιά κατά τη μεταφορά της. Για την αποφυγή της ταλαιπωρίας των παιδιών, θυμίζουμε ότι στη
σχολική τσάντα πρέπει να υπάρχουν μόνο τα βιβλία και η γραφική ύλη που χρειάζονται για τα
μαθήματα της ημέρας. Κάποια βιβλία παραμένουν στο σχολείο.
Πολλές οικογένειες έχουν αντιμετωπίσει μερικώς τη δυσκολία αυτή με αγορά τσάντας με τροχούς.
Προτρέπουμε τις οικογένειες να υπενθυμίζουν τα παιδιά ότι η συνεχής μεταφορά υπερβολικού
βάρους μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας. Από την πλευρά τους, τα παιδιά θα πρέπει να
γνωρίζουν ότι η παράλειψη οργάνωσης της σχολικής τσάντας σε καθημερινή βάση εκλαμβάνεται ως
αδιαφορία ή/και αδυναμία ανταπόκρισης στα καθήκοντα και στις σχολικές υποχρεώσεις.
4. Διακρίσεις Μαθητών Ε τάξεις στη 2η Μπιενάλε Χαρακτικής Κύπρου 2019
Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της 2ης Μπιενάλε Χαρακτικής Κύπρου 2019 μας έδωσε μεγάλη
χαρά καθώς δύο συμμετοχές του σχολείου μας έχουν διακριθεί με έπαινο στην κατηγορία
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3. Η διάκριση αφορά ομαδικά έργα από όλα τα παιδιά της Ε τάξης
(περσινό Δ1 και περσινό Δ2).
Μαζί με τα παιδιά συγχαίρουμε την εκπαιδευτικό Μαρία Παφίτη η οποία καθοδήγησε τη συμμετοχή
των παιδιών με έργο κολλαγραφίας, στο μάθημα της Εικαστικήγς Αγωγής, κατά την περσινή σχολική
χρονιά 2018-19. Τα εγκαίνια της έκθεσης των βραβευμένων έργων αλλά και των διακριθέντων
συμμετοχών, θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019 στις 18:00 στην Κρατική
Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης - ΣΠΕΛ, στη Λευκωσία.
5. Εκδηλώσεις και Δραστηριότητες με τη συνεργασία του Συνδέσμου Γονέων
Το σχολείο, ανέκαθεν βρισκόταν σε άριστη συνεργασία με τους οργανωμένους εκπροσώπους των
γονέων. Στο πλαίσιο αυτό, ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή στις δραστηριότητες του Συνδέσμου Γονέων,
θεωρώντας ότι αυτές προάγουν τις αξίες του κοινοτικού πνεύματος και της εθελοντικής συνεισφοράς
προς όφελος όλων των παιδιών. Μετά την κινηματογραφική προβολή εντός του Σαββατοκύριακου, ο
Σύνδεσμος Γονέων διοργανώνει αιμοδοσία την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου, 6-8.00μμ στο σχολείο και δράση
καλλωπισμού της σχολικής αυλής στο Σαββατοκύριακο 23 & 24 Νοεμβρίου (αποστέλλεται ανακοίνωση).
Όλες οι ανακοινώσεις του Συνδέσμου Γονέων βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του σχολείου
μας κάτω από το link Σύνδεσμος Γονέων.
6. Σακουλάκια Αγάπης Ερυθρού Σταυρού
Ο Ερυθρός Σταυρός οργανώνει και φέτος τη δράση που καθιερώθηκε με το όνομα «σακουλάκι
αγάπης» και θέλοντας να ενισχύσουμε τη δράση του και συγχρόνως να εμφυσήσουμε στα παιδιά το
πνεύμα του εθελοντισμού και της προσφοράς, σας ζητάμε να φέρετε στο σχολείο μέχρι και τις 20
Νοεμβρίου 2019 είδη υγιεινής αλλά και γλυκά που αναφέρονται στην πιο κάτω λίστα. Θα υπάρχουν
κουτιά στην είσοδο του σχολείου. Τα «σακουλάκια αγάπης» που θα ετοιμαστούν θα δοθούν σε
οικογένειες που έχουν αυξημένες ανάγκες και είναι καταχωρημένες στις λίστες του Ερυθρού Σταυρού,
με προτεραιότητα σε οικογένειες της σχολικής μας κοινότητας. Αποστέλλεται χωριστή ανακοίνωση.
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 στην ιδιαιτερότητα
κάθε παιδιού. Για το σκοπό αυτό, σας παρακαλώ να αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία επικοινωνίας με τους
και τις εκπαιδευτικούς και τον διευθυντή, σε πνεύμα αμοιβαίου σεβασμού. Καλή συνέχεια!
Κώστας Μιχαήλ, Διευθυντής
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