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14 Σεπτεμβρίου 2020                                                                   
 
Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, 
 
Έχει ξεκινήσει μια καινούρια σχολική χρονιά, διαφορετική από τις προηγούμενες, λόγω της τήρησης μέτρων 
με βάση τα πρωτόκολλα υγείας. Παρόλα αυτά οι χαρούμενες φωνές των παιδιών ακούστηκαν στην αυλή 
του σχολείου μας και αυτό μάς δίνει δύναμη να συνεχίσουμε όλοι μαζί στην επίτευξη των στόχων, που δεν 
είναι άλλοι από την εκπαιδευτική και κοινωνική μόρφωση των παιδιών μας. 
 
Η νέα σχολική χρονιά άρχισε με επίσκεψη του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Προδρόμου στο 
σχολείο μας.  Ο Υπουργός είχε την ευκαιρία να ξεναγηθεί στις εγκαταστάσεις και να ενημερωθεί  από τον 
Διευθυντή και τον Πρόεδρο της Σχολικής Εφορείας Έγκωμης για τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζει 
το σχολείο μας. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων ήταν επίσης προσκεκλημένος και παρευρέθηκε στο 
σχολείο κατά την επίσκεψη του κ. Υπουργού. 
 
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι την Τετάρτη 16 και την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, άτομα του 

Συνδέσμου Γονέων θα βρίσκονται στο σχολείο, από τις 18:00 μέχρι τις 20:00, όπου θα μπορείτε να 

ανανεώσετε την συνδρομή σας προς τον Σύνδεσμο Γονέων για τη σχολική χρονιά 2020 – 2021.  Η ετήσια 

συνδρομή ανέρχεται στα €20 ανά οικογένεια και σας προσφέρει το δικαίωμα συμμετοχής στην ομαδική 

ασφάλιση των παιδιών.  Επιπρόσθετα, συνεισφέρετε στο φιλανθρωπικό έργο του Συνδέσμου Γονέων που 

απευθύνεται αποκλειστικά στα παιδιά που φοιτούν το σχολείο μας, όπως επίσης και στην υλικοτεχνική 

υποστήριξη που παρέχεται στο σχολείο προκειμένου τα παιδιά να λαμβάνουν υψηλού επιπέδου 

εκπαίδευσης.  To πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης ατυχημάτων για την σχολική χρόνια 2020 – 2021 θα 

προσφερθεί από τον Σύνδεσμο και το ετήσιο ασφάλιστρο ανέρχεται στα €15 ανά παιδί.  Η συμμετοχή στην 

ομαδική ασφάλιση ατυχημάτων είναι προαιρετική και δικαίωμα ασφάλισης έχουν παιδιά οικογενειών τα 

οποία έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή του Συνδέσμου Γονέων για την σχολική χρονιά 2020 - 2021.  

Επισυνάπτεται ξεχωριστό έντυπο για τις καλύψεις του ασφαλιστικού σχεδίου από την Medlife όπως επίσης 

και κάποιες επιπρόσθετες διευκρινήσεις για ωφελήματα τις ασφάλειας από την Ομοσπονδία Συνδέσμων 

Γονέων Δημοτικών Σχολείων Λευκωσίας. 

 

Επιπλέον κατά τις ίδιες μέρες και ώρες, μπορείτε να δείτε δείγματα και να παραγγείλετε σχολικό ρουχισμό.  

Για όλα τα είδη, τα διαθέσιμα μεγέθη είναι 6, 8, 10, 12, 14 και 16.  Μπορείτε επίσης να στείλετε την 

παραγγελία σας συμπληρώνοντας το πιο κάτω δελτίο και παραδίδοντας το μαζί με το ακριβές αντίτιμο σε 

κλειστό φάκελο με την ένδειξη «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ – ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ» στη γραμματεία του 

σχολείου, μέχρι τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020.  Είναι πολύ σημαντικό να εφαρμόσουμε πιστά τη 

διαδικασία και τα χρονοδιαγράμματα ούτως ώστε να μπορέσει ο Σύνδεσμος Γονέων να ανταποκριθεί άμεσα 

στη χορήγηση του ρουχισμού. 

 

Κλείνοντας θα θέλαμε να καλωσορίσουμε τις οικογένειες των παιδιών που φοιτούν στην Α τάξη και να 

ευχηθούμε στα παιδιά καλή προσαρμογή. Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε βοήθεια ή 

πληροφορία (τηλ. 96210029 Φρίξος Ζεμπύλας). 

  

Με φιλικούς χαιρετισμούς, 
 
Διοικητικό Συμβούλιο  
Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Μακεδονίτισσας Γ’ – Στυλιανού Λένα  
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Ετήσια Συνδρομή Συνδέσμου Γονέων & Ομαδική Ασφάλιση 2020 -2021 

 

Εγώ ο / η ……………………………………………………………………………………………… (ονοματεπώνυμο γονέα)  γονέας / 

κηδεμόνας του / της μαθητή / μαθήτριας ………………………………………………………………………………………………. 

του τμήματος …………………………………… αποστέλλω το συνολικό ποσό των €……………….. για την ετήσια 

συνδρομή του Συνδέσμου Γονέων ή / και τη συμμετοχή του παιδιού μου στην ομαδική ασφάλιση.  

 

Ετήσια συνδρομή Συνδέσμου Γονέων για τη σχολική χρονιά 2020 – 

2021 

€20,00 ανά 

οικογένεια 
€20,00 

Επιθυμώ όπως το/τα παιδί/παιδιά μου συμμετέχουν στην ομαδική 

ασφάλιση ατυχημάτων 

Όνομα Παιδιού: 

1. ……………………………………………………………………….Τμήμα………….. 

2. ……………………………………………………………………….Τμήμα………….. 

3. ……………………………………………………………………….Τμήμα………….. 

€15,00 ανά 

παιδί 
€ ……………… 

Σύνολο  €………………… 

 

 

Υπογραφή γονέα/κηδεμόνα ……………………………………………………………………… 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας …………………………………………………. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ 

 
 

Ονοματεπώνυμο Μαθητή/τριας : ………………………………………………….…………………………………………………………… 

 

Τάξη : ………………………………………….………..……….…     Ημερομηνία : ……………………………………………………………… 

 

 

ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

Αθλητικές φόρμες  χρώματος γκρίζου 
(Σετ ζακέτα και παντελόνι) 

€20    

Ζακέτα τύπου φόρμα, χρώματος μπλε με 
κουκούλα 

€15    

Παντελόνι φόρμας χρώματος γκρίζου €10    

Φανέλα Γυμναστικής άσπρο κοντό μανίκι €6    

Φανέλα Γυμναστικής άσπρο μακρύ μανίκι €7    

Φανέλα Τύπου Lacoste κοντό μανίκι €8    

Φανέλα Τύπου Lacoste μακρύ μανίκι €10    

ΣΥΝΟΛΟ     

 
 

 

Ονοματεπώνυμο γονέα / κηδεμόνα : ………………………………….…………………………………………………………… 

 

Υπογραφή γονέα/κηδεμόνα ……………………………………………………………………… 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας …………………………………………………. 

                       
   

 


