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ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2020-21
ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΠΑΙΔΙΩΝ Α’ ΤΑΞΗΣ
Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020

Αγαπητές οικογένειες,
Με χαρά και συναίσθηση ευθύνης υποδεχόμαστε τα παιδιά που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη,
κατά τη νέα σχολική χρονιά 2020-21. Για τα παιδιά, η ομαλή έναρξη της φοίτησης είναι πολύ
σημαντική και τον λόγο αυτό, φροντίζουμε να υποδεχόμαστε τα παιδιά της Α΄ τάξης με ξεχωριστή
φροντίδα και ευαισθησία.
Η έναρξη της σχολικής χρονιάς 2020-2021 για τα παιδιά αρχίζει τη Δευτέρα 7
Σεπτεμβρίου 2020. Όλα τα παιδιά, αναμένεται να παρουσιαστούν στο σχολείο από την πρώτη
μέρα για την ομαλή έναρξη των μαθημάτων τους. Σε περίπτωση αλλαγής των οδηγιών θα υπάρξει
νεότερη ενημέρωση.
Κατά τη σχολική χρονιά 2020-21, τα παιδιά της Α τάξης θα φοιτήσουν σε δύο τμήματα. Η
κατανομή στα δύο τμήματα έγινε στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων ώστε να υπάρχει μια
ισορροπία στη σύνθεση, η οποία θα είναι ωφέλιμη για τα ίδια τα παιδιά και για την εφαρμογή του
εκπαιδευτικού έργου.
Από την ίδρυσή του το 2009, το σχολείο μας πέτυχε να δημιουργήσει μια καλή παράδοση
που σχετίζεται με τον προσανατολισμό μας στη φροντίδα και τη μάθηση όλων των παιδιών. Η καλή
παράδοση, σχετίζεται επίσης με την άριστη συνεργασία μεταξύ οικογενειών και σχολείου. Στο
πνεύμα αυτό, το σχολείο διατηρεί άριστη συνεργασία με τις οικογένειες και με τον Σύνδεσμο Γονέων
και Κηδεμόνων. Σε συνεργασία με το σχολείο ο Σύνδεσμος διοργανώνει σημαντικές δραστηριότητες
εμπλουτισμού του σχολικού προγράμματος και υποστήριξης των παιδιών.
Η ιδιαιτερότητα της φετινής σχολικής χρονιάς και η εφαρμογή μέτρων προστασίας από την
πανδημία του κορωνοϊού, δεν επέτρεψε την επίσκεψη των παιδιών και των οικογενειών στον χώρο
του σχολείου και την γνωριμία με τον τρόπο λειτουργίας του. Ευχόμαστε, η νέα σχολική χρονιά να
ξεκινήσει με αισιόδοξες συνθήκες που θα επιτρέψουν διευθετήσεις ενημέρωσης και γνωριμίας. Στην
παρούσα ανακοίνωση, μπορείτε να βρείτε σημαντικές πληροφορίες για τη λειτουργία του σχολείου.
Η ομαλή εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος, προϋποθέτει τον σεβασμό απλών
κανονισμών. Η τήρηση των κανονισμών συμβάλλει στην καλλιέργεια αυτοπειθαρχίας και στάσεων
καλού πολίτη. Παρακαλούμε να έχουμε τη συμβολή των οικογενειών στην προσπάθεια αυτή.
Τα βιβλία και σχεδόν το σύνολο της γραφικής ύλης θα διανεμηθούν δωρεάν. Από το σχολείο θα
ζητηθεί, από τις οικογένειες, αγορά υλικών μόνο όπου είναι απόλυτα αναγκαίο. Τα παιδιά
αναμένεται να έχουν την προσωπική τους τσάντα (κατά προτίμηση με τροχάκια), κασετίνα
(μολύβια, χρώματα, χάρακα, γόμμα, ψαλίδι) και 5-7 φάκελους πλαστικούς με κουμπί μεγέθους Α4.
Ως διευθυντής, είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μέλος της υπέροχης σχολικής μας
κοινότητας και ανυπομονώ να συνεργαστούμε όλοι για το καλό των παιδιών μας! Σας διαβεβαιώνω
ότι θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να αισθάνεται κάθε παιδί ασφάλεια, φροντίδα και αγάπη
απολαμβάνοντας ευκαιρίες για μάθηση και πρόοδο.
Με σύνθημα: ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΣΤΕ, ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ, ΜΠΟΡΟΥΜΕ σας καλωσορίζω ξανά στο
σχολείο κι εύχομαι να έχουμε μια ασφαλισμένη, ωφέλιμη και δημιουργική σχολική χρονιά!
Κωνσταντίνος Μιχαήλ
Διευθυντής
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, θα ανακοινωθούν λεπτομερέστερες πληροφορίες.
1.
Τα μαθήματα αρχίζουν καθημερινά στις 7:45π.μ. και τελειώνουν στις 1:05μ.μ. :
Πολύ έγκαιρα θα δοθεί ωρολόγιο πρόγραμμα το οποίο θα πρέπει να παρακολουθείτε για την
καθημερινή προετοιμασία. Τα παιδιά προσέρχονται καθημερινά με σχολική στολή έχοντας μαζί τους
τα αναγκαία βιβλία, τετράδια και υλικά – σύμφωνα με το πρόγραμμα μαθημάτων της ημέρας.
2. Απουσίες παιδιών: Η φοίτηση είναι υποχρεωτική για όλα τα παιδιά. Για κάθε απουσία
του παιδιού απαιτείται επικοινωνία με το σχολείο γραπτά ή προφορικά από την προηγούμενη ή το
πρωί της ίδιας ημέρας. Για πολυήμερες απουσίες και απουσίες ασθενείας απαιτείται πιστοποιητικό.
3. Προσέλευση παιδιών: Η έγκαιρη προσέλευση των παιδιών διευκολύνει την
απρόσκοπτη διεξαγωγή των μαθημάτων και είναι ωφέλιμη για τα ίδια τα παιδιά που έτσι κι αλλιώς
χρειάζονται χρόνο προσαρμογής πριν αρχίσουν τα μαθήματα. Συμβουλεύουμε τα παιδιά να
προσέρχονται τουλάχιστο 10-15 λεπτά πριν από την έναρξη μαθημάτων για να υπάρχει χρόνος
ετοιμασίας και προσαρμογής. Η προσέλευση πριν από τις 7:30π.μ. να αποφεύγεται. Η παιδονομία
από τους εκπαιδευτικούς αρχίζει στις 7:30π.μ.
4. Αποχώρηση των παιδιών: Η αποχώρηση και παραλαβή των παιδιών από το σχολείο
γίνεται αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων στις 1:05μ.μ. εκτός και αν διευθετηθεί παραμονή στην
Παιδική Λέσχη του Δήμου Έγκωμης που λειτουργεί στο σχολείο με τη συνεργασία του Συνδέσμου
Γονέων. Δεν επιτρέπεται αποχώρηση παιδιού πριν από τις 1:05μ.μ. χωρίς ενημέρωση και παραλαβή
από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
5. Επικοινωνία γονέων με το σχολείο: Οι γονείς και κηδεμόνες ενθαρρύνεστε να
επικοινωνείτε με τους/ις εκπαιδευτικούς και να επισκέπτεστε το σχολείο για να ενημερώνεστε για
την πρόοδο των παιδιών σε καθορισμένες μέρες και ώρες ή μετά από συνεννόηση.
6. Σχολική τσάντα: Συμβουλεύετε τα παιδιά να φροντίζουν ώστε η σχολική τσάντα να
περιέχει ΜΟΝΟ τα αναγκαία βιβλία και υλικά και τετράδια της ημέρας.
7. Σχολικό Κυλικείο: Το Κυλικείο θα λειτουργεί κανονικά. Το σχολείο θα φροντίσει για
την τήρηση των κανόνων υγιεινής και του εγκεκριμένου τιμοκατάλογου. Η ορθή αξιοποίηση των
υπηρεσιών του κυλικείου καλλιεργεί και τις δεξιότητες του ‘καλού καταναλωτή’.
8. Κινητά τηλέφωνα και ακριβά αντικείμενα: Η μεταφορά στο σχολείο
(περιλαμβανομένων των ημερών εκδρομών) κινητών τηλεφώνων, tablet, ηλεκτρονικών παιχνιδιών,
υπολογιστών και ακριβών αντικειμένων δεν επιτρέπεται. Παρομοίως, δεν επιτρέπεται η μεταφορά
ρολογιών τα οποία λειτουργούν και ως κινητά τηλέφωνα.
9. Κάπνισμα στους σχολικούς χώρους: Το κάπνισμα (περιλαμβανομένου ηλ. τσιγάρου)
από οποιοδήποτε πρόσωπο απαγορεύεται σε όλους τους σχολικούς χώρους, στεγασμένους και
υπαίθριους.
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ΑΓΟΡΙΑ
Επίσημη:
▪ γκρίζο μακρύ παντελόνι
▪ άσπρο πουκάμισο (μακρύ μανίκι)
▪ μαύρα παπούτσια (όχι αθλητικά)
▪

μπλε τρικό ή μπουφάν (για τις κρύες
μέρες)

ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Επίσημη:
▪ γκρίζα φούστα
▪ άσπρο πουκάμισο(μακρύ μανίκι)
▪ μπλε τρικό ή μπουφάν (για τις κρύες
ημέρες)
▪ κάλτσες άσπρες ή καλτσόν
▪ παπούτσια μαύρα (όχι αθλητικά)

Καθημερινή:
▪ γκρίζο παντελόνι μακρύ ή κοντό
▪ άσπρο πουκάμισο με μακρύ ή κοντό
μανίκι ή φανέλα άσπρη (με ή χωρίς γιακά)
▪ μπλε τρικό ή μπουφάν (για τις κρύες
ημέρες)
▪ παπούτσια μαύρα ή αθλητικά
▪ γκρίζες φόρμες (Χειμερινή περίοδος για
τις ημέρες που έχουν μάθημα ΦΑ)

Καθημερινή:
▪ γκρίζα φούστα
▪ άσπρο πουκάμισο με μακρύ ή κοντό
μανίκι ή φανέλα άσπρη (με ή χωρίς
γιακά)
▪ μπλε τρικό ή μπουφάν (για τις κρύες
ημέρες)
▪ παπούτσια μαύρα ή αθλητικά
▪ κάλτσες άσπρες ή καλτσόν
▪ γκρίζες φόρμες (Χειμερινή περίοδος
για τις ημέρες που έχουν μάθημα ΦΑ)
▪ γκρίζο παντελόνι μακρύ, (Χειμερινή
περίοδος)

ΣΤΟΛΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ)
▪ μαύρο ή μπλε παντελονάκι για τους μαθητές και μαύρη ή μπλε κιλότα για τις μαθήτριες
▪ άσπρη φανέλα (χωρίς εμβλήματα ή λογότυπα)
▪ αθλητικά παπούτσια (όχι ποδοσφαίρου εκτός αν υπάρχει διαφορετική ενημέρωση)
▪ γκρίζες φόρμες(μόνο τους χειμερινούς μήνες)
Η χρήση κολάν παντελονιών και η προσέλευση φορώντας στολή γυμναστικής δεν
επιτρέπονται.
Η φροντίδα και καθαριότητα στην εμφάνιση αποτελούν στοιχεία ευπρέπειας . Οι υπερβολές
στο κόψιμο και στο χτένισμα των μαλλιών, το βάψιμο των μαλλιών, τα κοσμήματα, το βάψιμο
προσώπου και το βάψιμο νυχιών δε συνάδουν με τη μαθητική ιδιότητα και ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ.
Περαιτέρω, το υπερβολικό μήκος στα μαλλιά αγοριών, συστήνεται να αποφεύγεται.
Ρολόγια και κοσμήματα: Τα παιδιά, δεν επιτρέπεται να φορούν στο σχολείο ρολόγια
μεγάλης αξίας (ούτε ρολόγια που λειτουργούν ως τηλέφωνα) και κοσμήματα (ιδιαίτερα
σκουλαρίκια) για αποφυγή κινδύνων τραυματισμού ή απώλειάς τους. Για λόγους ασφάλειας,
συστήνεται να μη φορούν κοσμήματα ή άλλου είδους προσωπικά στολίδια όπως περιδέραια ή
βραχιόλια.
Ο σεβασμός της στολής αποτελεί έναν απλό κανόνα που τα παιδιά καλούνται να τηρήσουν
και παρακαλούμε τις οικογένειες να συνεργαστούν για τη διατήρηση ευπρέπειας στη συνολική
εμφάνιση των παιδιών. Πολλά από τα είδη σχολικής στολής πωλούνται και από τον Σύνδεσμο
Γονέων (ιδιαίτερα μπλούζες και φόρμες) έχοντας το έμβλημα του σχολείου. Στις περιπτώσεις όπου
ισχύουν δυσκολίες εξασφάλισης της στολής είναι αναγκαία η επικοινωνία με το σχολείο.
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