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Επικοινωνία (35):  

Συνέχιση της φοίτησης των παιδιών στο σχολείο μέχρι 
τη λήξη της σχολικής χρονιάς 

Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2020 

 
Αγαπητές οικογένειες των μαθητών μας,  

Από την Πέμπτη 21 Μαΐου, με χαρά υποδεχόμαστε τα παιδιά στις αίθουσες διδασκαλίας του 

σχολείου μας, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχουμε ήδη ανακοινώσει στην Επικοινωνία 33.  

Τα παιδιά έχουν ήδη συμπληρώσει 5 και 6 ημέρες φοίτησης σύμφωνα με την ομάδα στην οποία 

ανήκουν και επικοινωνούμε, για να σας μεταφέρουμε σημαντικές πληροφορίες με την παράκληση να 

συμβάλουμε όλοι στην επιτυχία της προσπάθειας.  

1. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 

Για την εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι διδασκαλίες έχουν επικεντρωθεί στις 

σημαντικές γνώσεις που θα είναι απαραίτητες για τη φοίτηση στην επόμενη τάξη και στο γυμνάσιο (για 

τους τελειόφοιτους). Η υποστήριξη γίνεται τόσο κατά τις ημέρες φοίτησής τους όσο και κατά τις ημέρες 

που τα παιδιά βρίσκονται στο σπίτι, αφού οι εκπαιδευτικοί μεριμνούν για την ανάθεση εργασιών ώστε η 

εκπαιδευτική δραστηριότητα να μη διακόπτεται. Η υποστήριξη συμπληρώνεται μέσω της σύγχρονης 

διαδικτυακής επικοινωνίας και οι οικογένειες διατηρούν την ευχέρεια τηλεφωνικής επικοινωνίας.  

Για την επιτυχημένη εφαρμογή του διαφοροποιημένου τρόπου εργασίας, είναι σημαντικό να 

διατηρηθεί θετική ανταπόκριση από τα παιδιά και θετική υποστήριξη από τις οικογένειες 

2. Επαναλειτουργία Κυλικείου του σχολείου:  

Σύμφωνα με οδηγίες από το Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας, από την Τρίτη 

9 Ιουνίου 2020, επαναλειτουργεί το κυλικείο, βάσει των υγειονομικών κανόνων προφύλαξης, οι οποίοι θα 

τηρηθούν με σχολαστικότητα, για την ασφάλεια των μαθητών και των μαθητριών. 

Για θέματα ασφάλειας, θα πωλούνται μόνο συσκευασμένα προϊόντα. Ως εκ τούτου, όλα τα 

αρτοποιητικά είδη και τα σάντουιτς θα είναι κλειστά σε ατομικές συσκευασίες. 

Το σχολείο έχει μεριμνήσει για την απαραίτητη επίβλεψη των παιδιών κατά την ώρα των 

διαλειμμάτων, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός και στον χώρο του κυλικείου. 

3. Λειτουργία Θερινού Σχολείου: 

Το σχολείο μας θα λειτουργήσει και φέτος ως Θερινό Δημόσιο Σχολείο κατά την περίοδο Ιουλίου 

2020, με στόχο την προσφορά ευκαιριών μάθησης και δημιουργικής απασχόλησης. Όλες οι πληροφορίες 

και τα σχετικά έντυπα δήλωσης ενδιαφέροντος αναρτώνται στην ιστοσελίδα του σχολείου μας 

(https://bit.ly/3f91FhV, https://bit.ly/3h02Kdt). Όσες οικογένειες επιθυμούν να λάβουν δήλωση σε έντυπη 

μορφή, θα υπάρχουν αντίγραφα στη Γραμματεία και μπορεί να ζητηθούν μέσω των παιδιών. 

4. Φωτογράφιση τελειόφοιτων μαθητών/ριών : 

Μετά από έγκριση που εξασφαλίσαμε από το Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και 

Νεολαίας, μόνο οι τελειόφοιτοι, θα λάβουν μέρος σε ατομική φωτογράφιση στο σχολείο από 

επαγγελματία φωτογράφο, σύμφωνα με διευθετήσεις που έχουν γίνει από τον Σύνδεσμο Γονέων. Η 

παραγγελία θα γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://bit.ly/2z8m5rJ (μέχρι Τρίτη 9/6/20) και η 

πληρωμή σε κλειστό φάκελο με το ακριβές ποσό στη Γραμματεία. Όλες οι πληροφορίες 
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περιλαμβάνονται σε ανακοίνωση του Συνδέσμου Γονέων που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του 

σχολείου μας. 

 

5. Ολοκλήρωση στεγάστρου στο σχολείο μας:   

Αξιοποιώντας το χρηματικό έπαθλο 5000 Ευρώ που εξασφάλισε η μαθήτρια του σχολείου 

μας Αντιγόνη Γιαννακού (Δ τάξη), σε διαγωνισμό Χριστουγεννιάτικης Κάρτας που διοργανώθηκε 

κατά την περσινή σχολική χρονιά από το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Γιάννης Χριστοδούλου, στο 

σχολείο μας έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή στεγάστρου. 

Το Στέγαστρο και τα παγκάκια που έχουν προστεθεί στον χώρο, θα αξιοποιούνται από τα 

παιδιά τόσο κατά τον χρόνο των διαλειμμάτων όσο και για άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

Για την ολοκλήρωση του έργου, πέρα από το έπαθλο των 5000 Ευρώ, απαιτήθηκε η 

οικονομική συνεισφορά τόσο του Συνδέσμου Γονέων όσο και της Σχολικής Εφορείας.  

Εκφράζουμε για ακόμα μια φορά, τα συγχαρητήρια και τις ευχαριστίες μας προς τη 

μαθήτρια Αντιγόνη Γιαννακού και τις ευχαριστίες μας τόσο προς τον Σύνδεσμο Γονέων όσο και 

προς τη Σχολική Εφορεία. 

 Ευχόμαστε σε όλες τις οικογένειες καλή συνέχεια. Το σχολείο μας παραμένει πάντοτε 

πρόθυμο να υπσστηρίξει κάθε παιδί ατομικά αλλά και όλα μαζί συλλογικά, ως μέλη της μεγάλης 

οικογένειας του ΔΣ Μακεδονίτισσας Γ’ – Στυλιανού Λένα. 

Κώστας Μιχαήλ, Διευθυντής 
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