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Τρίτη, 15 Ιουνίου 2021 

Επικοινωνία (25): Μικρές διαφοροποιήσεις στην εφαρμογή του προγράμματος 
τελευταίας ημέρας 

Αγαπητές οικογένειες, 

Η τελευταία ημέρα φοίτησης των παιδιών για τη σχολική χρονιά 2020-21 είναι η Τετάρτη 

16 Ιουνίου 2021. Κατά την τελευταία ημέρα φοίτησης των παιδιών θα ισχύσει κανονικά το 

ωράριο λειτουργίας του σχολείου (7:45-13:05). Πριν από τη λήξη του προγράμματος, τα 

όλα τα παιδιά (Α-Ε τάξεων) θα λάβουν το ενδεικτικό προαγωγής στην επόμενη τάξη και οι 

τελειόφοιτοι/ες το απολυτήριο.  

Συγχαίρουμε όλα τα παιδιά για την επιτυχημένη ολοκλήρωση του έτους. 

Κατά  τη διάρκεια της ημέρας θα ισχύσουν μικρές διαφοροποιήσεις στην εφαρμογή του 

προγράμματος.  

1. Σχολική Τσάντα: Τα παιδιά θα φέρουν κανονικά τη τσάντα έχοντας μαζί τα βιβλία 

του προγράμματος ή όσα τους ζητήθηκαν από τη δασκάλα ή το δάσκαλό τους. 

2. Χωρίς Σχολική Στολή : Τα παιδιά μπορούν να έρθουν με ρούχα ελεύθερης επιλογής 

κατάλληλα για το σχολικό περιβάλλον, χωρίς υπερβολές και χωρίς σανδάλια. 

3. Κεράσματα: Τα κεράσματα μεταξύ παιδιών με εδέσματα από το σπίτι δεν 

επιτρέπονται. Παρόλα αυτά κάθε παιδί μπορεί να φέρει το προσωπικό του φαγητό. 

4. Μαθήματα Γευσιγνωσίας: Στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στο πρόγραμμα 

προώθησης φρούτων, λαχανικών και γαλακτοκομικών προϊόντων, τα παιδιά θα 

κεραστούν (μέσω του κυλικείου) γιαούρτι με μπισκότο και φρούτο (κεράσι και 

καρπούζι). ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ Ή ΜΗ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ 

ΚΕΡΑΣΜΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΙ (22355997). 

 

Είναι παράκλησή μας, κάθε οικογένεια να μεριμνήσει ώστε αμέσως μετά τη λήξη των 

μαθημάτων στις 13:05 να γίνει αποχώρηση των παιδιών ώστε να αποφευχθεί και το 

ενδεχόμενο συμμετοχής σε αχρείαστες δραστηριότητες ή κακές συνήθειες. 

Με την ευκαιρία της λήξης του σχολικού έτους, ευχαριστούμε και συγχαίρουμε όλα τα 

παιδιά και όλες τις οικογένειες για τη συμμετοχή στην κοινή προσπάθεια εφαρμογής του 

εκπαιδευτικού έργου. Καλή νέα σχολική χρονιά, με ασφάλεια και αισιοδοξία σε όλους και 

όλες! 

Η νέα σχολική χρονιά, για τα παιδιά αρχίζει τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021. 

Καλό Καλοκαίρι! 

Κωνσταντίνος Μιχαήλ 

Διευθυντών 


