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Σχολική Χρονιά 2020-21

Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020

Επικοινωνία (10)

Α) ΞΕΧΑΣΜΕΝΑ ΡΟΥΧΑ
Β) ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ και ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Γ) ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2021-22
Δ) ΣΥΛΛΟΓΗ και ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟ ΛΙΒΑΝΟ

Αγαπητές μας οικογένειες, σας παρακαλούμε να ενημερωθείτε για τα πιο κάτω:

Α) ΞΕΧΑΣΜΕΝΑ ΡΟΥΧΑ : Ένας μεγάλος αριθμός ενδυμάτων που περιλαμβάνει φόρμες, ζακέτες,
σακάκια και ένας επίσης μεγάλος αριθμός προσωπικών αντικειμένων που περιλαμβάνει παγούρια,
κασετίνες, ρολόγια και HEAD SETS (ακουστικά μάρκας SONY) παραμένουν αζήτητα στο σχολείο.
Όλα τα ξεχασμένα ρούχα και αντικείμενα βρίσκονται στην είσοδο της γραμματείας
καθημερινά και τα παιδιά μπορούν να τα αναζητούν. Σας παρακαλούμε να ενθαρρύνετε τα παιδιά να
αναζητήσουν τα ξεχασμένα ρούχα και προσωπικά αντικείμενα που τους ανήκουν το συντομότερο.
Προς διευκόλυνση των οικογενειών, τα ρούχα και τα προσωπικά αντικείμενα θα είναι
διαθέσιμα για αναζήτηση από γονείς κατά τις τρεις τελευταίες ημέρες πριν από τις διακοπές,
Παρασκευή, Δευτέρα και Τρίτη (1:05 - 2:00 μ.μ.), και παρακαλούμε να προσέλθετε για παραλαβή.
Β) ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ και ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ : Σύμφωνα με τους
κανονισμούς λειτουργίας των σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, τα σχολεία λειτουργούν κανονικά
μέχρι την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020 και η πρώτη ημέρα διακοπών είναι η Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου
2020. Η επιστροφή στα μαθήματα θα γίνει την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021.
Με βάση τα σημερινά δεδομένα, οι πιο πάνω ημερομηνίες ισχύουν κανονικά.
Γ) ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2021-22 : Οι εγγραφές παιδιών στα Δημοτικά Σχολεία και
στα Δημόσια Νηπιαγωγεία θα πραγματοποιηθούν κατά την περίοδο 11-18 Ιανουαρίου 2021. Κατά
την ίδια περίοδο θα γίνουν δεκτές και αιτήσεις για μετεγγραφή σε άλλα σχολεία. Κάθε παιδί θα
πρέπει να εγγραφεί στο σχολείο της Περιφέρειας όπου εμπίπτει η διεύθυνση διαμονής της
οικογένειας. Αιτήσεις μετεγγραφής γίνονται αφού γίνει πρώτα εγγραφή στο σχολείο της Περιφέρειας.
Για τα παιδιά Α - Ε τάξεων που θα εγγραφούν στις Β- Στ τάξεις οι οικογένειες θα
συμπληρώσουν απλώς ένα έντυπο επιβεβαίωσης. Για παιδιά που θα εγγραφούν για πρώτη φορά (Α
τάξη) θα χρειαστεί να προσκομιστούν α) «Βεβαίωση Φοίτησης σε Δημοτικό Σχολείο/ Νηπιαγωγείο»,
β) Πιστοποιητικό Γέννησης/Διαβατήριο, γ) Λογαριασμοί σκυβάλων και ηλεκτρικού ρεύματος και δ)
Κατάσταση εμβολιασμού. Επιπλέον θα συμπληρωθεί το Έντυπο ΔΔΕ 11 «Αίτηση για Εγγραφή σε
Δημοτικό Σχολείο». Λεπτομερής ανακοίνωση θα εκδοθεί αμέσως μετά τις διακοπές.
Δ. Συλλογή και αποστολή βιβλίων (αγγλικών, γαλλικών, αραβικών) για παιδιά Λιβάνου:
Εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες μας και την περηφάνεια μας για τη μεγάλη
ανταπόκριση στο κάλεσμα συλλογής βιβλίων για αποστολή στα παιδιά του Λιβάνου
με την ευκαιρία των Χριστουγέννων. Πέραν των 250 βιβλίων στην αγγλική γλώσσα
σε άριστη κατάσταση έχουν προσφερθεί από τις οικογένειες του σχολείου μας. Όλα
τα βιβλία έχουν περιτυλιχθεί με Χριστουγεννιάτικο Χαρτί και έχουν αποσταλεί
μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας.
Ευχόμαστε καλή συνέχεια!
Κωνσταντίνος Μιχαήλ,
Διευθυντής

