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1. Υποδοχή των παιδιών και έναρξη Β’ τριμήνου 
Με την είσοδό μας στο δεύτερο τρίμηνο του σχολικού έτους, το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου μας 

βρίσκεται στην πιο παραγωγική του φάση. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου τριμήνου – το οποίο για 

πολλά παιδιά αποτέλεσε περίοδο προσαρμογής στην καινούρια τάξη - βρισκόμαστε στη φάση της 

ουσιαστικής εργασίας στο μαθησιακό καθήκον.  

Για το λόγο αυτό, προσκαλούμε κάθε οικογένεια να συνεχίσει να υποστηρίζει την κοινή 

προσπάθεια για συνεχή βελτίωση με όλους τους τρόπους που διαθέτει: επιδεικνύουμε ενδιαφέρον για 

τη σχολική εργασία, υποστηρίζουμε την προσπάθεια των παιδιών, συμβάλλουμε στην τήρηση θετικής 

στάσης προς το σχολείο, καλλιεργούμε το σεβασμό στους κανονισμούς λειτουργίας του σχολείου και 

επικοινωνούμε σε τακτική βάση με το σχολείο. 

 

2. Χρηματικό Βραβείο €5000 από συμμετοχή σε διαγωνισμό Χριστουγεννιάτικης Κάρτας 
Η μαθήτρια του σχολείου μας Αντιγόνη Γιαννακού της Γ2  διακρίθηκε στον Παγκύπριο Διαγωνισμό 

Χριστουγεννιάτικης Κάρτας που  διοργανώθηκε από το φιλανθρωπικό Ίδρυμα Yianis Christodoulou με τίτλο 

«Christmas Card Competition – Helping Children», παίρνοντας το β΄ βραβείο.  Η βράβευση, συνοδεύτηκε με το 

χρηματικό ποσό των €5000, το οποίο τίθεται στη διάθεση του σχολείου από το Ίδρυμα. Στόχος του 

διαγωνισμού ήταν η ευαισθητοποίηση των μαθητών με αφορμή τη γιορτή των Χριστουγέννων σε σχέση με 

τον εθελοντισμό. Η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε  την Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2018, στο Δημαρχείο 

Λευκωσίας.   

Το σχολείο προγραμματίζει να αξιοποιήσει το έπαθλο  για την κατασκευή σκιάστρου και χώρων 

ξεκούρασης των μαθητών στην αυλή του σχολείου κατά τα διαλείμματα. 

Συγχαίρουμε τη μαθήτριά μας, Αντιγόνη Γιαννακού ,για την επιτυχία της στον διαγωνισμό και για την 

εξασφάλιση του χρηματικού βραβείου για το σχολείο μας! 

 

3. Δελτία Πορείας Αγάπης Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 
Την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019  θα διοργανωθεί ο καθιερωμένος εκδήλωση -  Πορεία Αγάπης 

στη μνήμη του Εθνάρχη Μακαρίου. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η καλλιέργεια της μνήμης Αρχιεπισκόπου 

Μακαρίου ως του πρώτου προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ο οποίος έδειξε ιδιαίτερη αγάπη για την 

εκπαίδευση. Τα παιδιά θα ενημερωθούν για τη ζωή και το έργο του Μακαρίου με αναφορές στα μαθήματά 

τους και με μικρή τελετή σε πρωινή συγκέντρωση.  

Αποστέλλουμε Δελτία της Πορείας (ένα για κάθε παιδί) το οποίο τα παιδιά μπορούν να 

συμπληρώσουν από εισφορές στο οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον. Τα δελτία, είναι αριθμημένα, φέρουν 

τη σφραγίδα του σχολείου και την υπογραφή του Διευθυντή για να αποδεικνύεται η σχέση τους με το 

σχολείο.  

Όλα τα δελτία, συμπληρωμένα ή ασυμπλήρωτα θα επιστραφούν μέχρι την Παρασκευή 18 

Ιανουαρίου 2019.  

Κάθε εισφορά είναι καλοδεχούμενη! Όλα τα έσοδα, θα διατεθούν για την ενίσχυση των υποδομών 

και παιχνιδιών στη σχολική αυλή. 



2 

 

4. Έκθεση Βιβλίου, Εκδήλωση Εγκαινίων και Ομιλία προς τους γονείς  

 

Στα πλαίσια της προσπάθειας για προώθηση της αγάπης προς το βιβλίο, το Σχολείο σε συνεργασία με 

τον Σύνδεσμο Γονέων διοργανώνουμε Έκθεση Βιβλίου από  την  

Τετάρτη 23/1/19 μέχρι και την Παρασκευή 25/1/19.  

 

Τα βιβλία θα είναι λογοτεχνικά, επιστημονικού και γενικότερου ενδιαφέροντος. Θα υπάρχουν επίσης 

βιβλία τα οποία απευθύνονται στους γονείς (λογοτεχνικά και σχετικά με τη διαπαιδαγώγηση). Τα παιδιά με 

τη συνοδεία των εκπαιδευτικών θα επισκεφθούν την Έκθεση και θα καταγράψουν σε έντυπο τα βιβλία που 

τα ενδιαφέρουν.  

 

Οι γονείς θα ελέγξουν και εγκρίνουν την παραγγελία την οποία θα αποστέλλουν στο σχολείο (στη 

γραμματέα) μαζί με το ακριβές ποσό. Ενθαρρύνουμε τους γονείς να την επισκεφθούν με τα παιδιά την 

έκθεση κατά τον χρόνο προσέλευσης ή αποχώρησης από το σχολείο. 

 

 

 

Εγκαίνια Έκθεσης και Ομιλία από Λογοτέχνη προς τους γονείς και Εργαστήρια για παιδιά 

 

Την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019 στις 6:30 μ.μ. θα τελεστούν τα εγκαίνια της Έκθεσης, και οι 

γονείς θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν την έκθεση με τα παιδιά. 

Κατά τα εγκαίνια, η συγγραφέας – λογοτέχνης και εκπαιδευτικός Έλενα Περικλέους θα μιλήσει 

προς τους γονείς για την προώθηση της αγάπης προς το βιβλίο. 

Παράλληλα, τα παιδιά θα συμμετέχουν σε εργαστήρια με καταξιωμένους συγγραφείς. 

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με σύντομη δεξίωση. Συνολική διάρκεια 1 ώρα και 30λ.  

 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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5. Εγγραφές για την επόμενη σχολική χρονιά 2019-20 
 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Οι εγγραφές παιδιών για τη σχολική χρονιά 2019-2020, στα Δημόσια 

Νηπιαγωγεία και σε όλες τις τάξεις των Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων (Α΄-Στ΄), θα πραγματοποιηθούν στις 

21- 23 Ιανουαρίου 2019 

ΔΙΑΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: Κάθε παιδί υποχρεωτικής ηλικίας πρέπει απαραίτητα να εγγράφεται 

Σχολείο της εκπαιδευτικής του περιφέρειας, έστω και αν σκοπεύει να ζητήσει μετεγγραφή. 

Στις περιπτώσεις μαθητών που έχουν μεγαλύτερα αδέρφια στο σχολείο μας, στις τάξεις Α΄-Ε΄- και δεν 

ανήκουν στην εκπαιδευτική μας περιφέρεια, η εγγραφή γίνεται χωρίς να απαιτείται άλλη διαδικασία. 

ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ : Στην Α΄ τάξη θα γίνουν δεκτά για εγγραφή παιδιά που συμπληρώνουν τα 5 χρόνια και 8 

μήνες πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2019, δηλαδή όσα γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2013 μέχρι και 

την 31η Δεκεμβρίου 2013. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ: Για εγγραφές στην Α΄ τάξη ή για νέες εγγραφές είναι 

απαραίτητη η  προσκόμιση των πιο κάτω:  

α) Έντυπο ΥΠΠ 11 «Αίτηση για εγγραφή σε Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο (Προδημοτική τάξη)»,. 

Στις περιπτώσεις διαζευγμένων γονέων απαιτείται η υπογραφή και από τους δύο γονείς. 

β) Επίσημο Πιστοποιητικό γέννησης/διαβατήριο και  

γ) Δύο Λογαριασμοί (σκυβάλων και ηλεκτρικού ρεύματος) που να αποδεικνύουν τη διεύθυνση κατοικίας.  

Αν η κατοικία ενοικιάζεται και δεν υπάρχει λογαριασμός σκυβάλων θα πρέπει να προσκομισθεί 

επιπρόσθετα από τον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος και το ενοικιαστήριο έγγραφο.  

Αν η οικογένεια μετοίκησε πρόσφατα και δεν υπάρχει λογαριασμός σκυβάλων θα πρέπει να 

προσκομισθεί άδεια οικοδομής και πρόσφατος λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος.  

Βεβαιώσεις κοινοταρχών/δημάρχων για τη διεύθυνση κατοικίας δεν θα γίνονται δεκτές. 

Διευκρινίζεται ότι οι μαθητές Προδημοτικής και Α΄ τάξης που έχουν μεγαλύτερα αδέρφια στο σχολείο (Τάξεις 

Α΄ - Ε΄ του Δημοτικού κατά την παρούσα σχολική χρονιά) γίνονται δεκτά χωρίς βεβαίωση της διεύθυνσης 

κατοικίας. 

Για την εγγραφή στην Α΄ τάξη είναι απαραίτητη και η προσκόμιση 

δ) Κατάσταση εμβολιασμού: Κατά την εγγραφή παιδιού σε Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο για πρώτη φορά, 

απαιτείται αντίγραφο Κάρτας Εμβολιασμού ή σχετικής σελίδας του Βιβλιαρίου Υγείας, ή βεβαίωση 

Παιδιάτρου. 

ε) πιστοποιητικού φοίτησης σε εγκεκριμένο Νηπιαγωγείο. (Κατά την έναρξη της φοίτησης στην Α΄ τάξη 

των Δημοτικών Σχολείων, το Σεπτέμβριο του 2019, θα είναι απαραίτητη η παρουσίαση επίσημου 

ενδεικτικού φοίτησης στην Προδημοτική τάξη).  

 

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Β’ – ΣΤ΄ 

Τα παιδιά που ήδη φοιτούν στο σχολείο μας και θα συνεχίσουν τη φοίτησή τους στις τάξεις Β΄ μέχρι Στ΄ και 

την επόμενη χρονιά, δε χρειάζεται να επιβεβαιώσουν την εγγραφή τους με παρουσία γονέα ή κηδεμόνα. Απλά 

συμπληρώστε και αποστείλετε υπογραμμένη τη δήλωση που αποστέλλεται μέχρι την Παρασκευή 18 

Ιαν 2019. 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ: Κάθε παιδί πρέπει απαραίτητα να εγγράφεται στο σχολείο της 

εκπαιδευτικής του περιφέρειας, έστω και αν σκοπεύει να ζητήσει μετεγγραφή. Αιτήσεις για μετεγγραφή θα 

υποβάλλονται από τους γονείς στο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας, 21 - 23 Ιανουαρίου. Πληροφορίες για τις 

εκπαιδευτικές περιφέρειες υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.moec.gov.cy, Εκπαιδευτικό Σύστημα, Διεύθυνση 

Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικές Περιφέρειες). 

 

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Η επιβεβαίωση των εγγραφών σε όλες τις τάξεις των Δημόσιων 

Δημοτικών Σχολείων για τη σχολική χρονιά 2019-2020, θα πραγματοποιηθεί την περίοδο 8-9 Απριλίου 

2019.  


