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Σχολική Χρονιά 2018-2019

1.

Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2019
Επικοινωνία (29)
1. Ευχαριστίες για τη συμμετοχή στη βραδιά φιλαναγνωσίας.
2. Τοποθέτηση φύλακα ασφάλειας στα δημόσια σχολεία.
3. Περιστατικά εποχιακής γρίπης.
4. Παιχνίδια στοιχημάτων με κάρτες
Ευχαριστίες για τη συμμετοχή στη βραδιά φιλαναγνωσίας:
Εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες μας για την πλατιά συμμετοχή στη βραδιά φιλαναγνωσίας που
διοργανώθηκε την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Γονέων. Οι συμμετέχοντες
είχαν την ευκαιρία να χαρούν βιωματικά εργαστήρια με τις καταξιωμένες λογοτέχνιδες: Έλενα
Περικλέους, Όλγα Ρουβήμ, Μαρία Λοϊζίδου, Δήμητρα Χαραλάμπους, Ελένη Νεοκλέους και Μαρία Ρούσου
Καραπατάκη.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν η επιθεωρήτρια του σχολείου κ. Αντρούλα Σιημητρά και εκπαιδευτικοί
και μαθητές από Ευρωπαϊκά σχολεία στο πλαίσιο της συνεργασίας ERASMUS. Η εκδήλωση
ολοκληρώθηκε με εγκαίνια Έκθεσης Βιβλίου και Δεξίωση που παραχώρησε ο Σύνδεσμος Γονέων.

2.

Τοποθέτηση φύλακα ασφάλειας στα δημόσια σχολεία:
Μετά από απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, η Σχολική Εφορεία Έγκωμης έχει
προχωρήσει σε τοποθέτηση φρουρού ασφάλειας, από τη Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019 Παρασκευή 1
Φεβρουαρίου 2019 (διορθωμένο)μεταξύ 7.00-8.00πμ. .
Τα καθήκοντα του φρουρού είναι τα ακόλουθα:
i. Επιβλέπει διακριτικά την προσέλευση των παιδιών, καθώς και την προσέλευση και αποχώρηση άλλων
επισκεπτών στον σχολικό χώρο.
ii. Παρεμποδίζει την παράνομη είσοδο εξωσχολικών στον σχολικό χώρο, μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες.
iii. Λειτουργεί ως πυρήνας πρόληψης και αποτροπής κινδύνων από εξωσχολικούς εντός του σχολικού
χώρου και πλησίον του περιβάλλοντος χώρου των σχολείων.
iv. Ενημερώνει άμεσα τη Διεύθυνση του σχολείου και τους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς σχετικά με
ανεπιθύμητες συμπεριφορές εξωσχολικών που παρατηρεί και συμβάλλει στην αποφυγή τους.
Για τις πιθανές αλλαγές στις διευθετήσεις που ισχύουν κατά την προσέλευση και αποχώρηση των παιδιών,
θα εκδοθεί ανακοίνωση το συντομότερο δυνατό, αφού γίνουν οι αναγκαίες συνεννοήσεις με το
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, τη Σχολική Εφορεία και τον Σύνδεσμο Γονέων.
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Περιστατικά εποχιακής γρίπης:
Κατά τις προηγούμενες ημέρες, παρατηρήθηκαν αρκετά περιστατικά εποχιακής γρίπης ανάμεσα σε
παιδιά και εκπαιδευτικούς στο σχολείο μας. Παρακαλούμε όλες τις οικογένειες, μόλις διαπιστώσουν
συμπτώματα στο παιδί τους να προχωρούν στις ακόλουθες ενέργειες:
Επίσκεψη σε και λήψη ανάλογης θεραπευτικής αγωγής
Περιορισμός του παιδιού στο σπίτι μέχρι την πλήρη υποχώρηση για αποφυγή μετάδοσης.
Περαιτέρω, συμβουλεύουμε τα παιδιά να ντύνονται με τα κατάλληλα ρούχα στους υπαίθριους
χώρους, να πλένουν συχνά τα χέρια με σαπούνι και νερό, να αποφεύγουν το άγγιγμα του προσώπου με
ακάθαρτα χέρια και να τρέφονται υγιεινά (φρούτα και λαχανικά).

Παιχνίδια στοιχημάτων με κάρτες που απεικονίζουν ποδοσφαιριστές ή άλλους ήρωες:
Παρά τις συχνές προτροπές, μικρός αριθμός παιδιών φέρνει στο σχολείο συλλογές από κάρτες με
ποδοσφαιριστές, καλλιτέχνες και ήρωες των κόμικς. Κάποια παιδιά, ανταλλάζουν κάρτες ή και παίζουν
‘στοιχηματικά’ τις κάρτες τους με αποτέλεσμα να προκαλούνται παρεξηγήσεις και προστριβές.
Παρακαλούμε όλες τις οικογένειες να συμβουλεύσουμε τα παιδιά να μη φέρνουν στο σχολείο τις
συλλογές τους και προπαντός να μην στοιχηματίζουν τις κάρτες που τους αγοράζει η οικογένεια.
Στο σχολείο, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ αυτού του είδους τα παιχνίδια για ευνόητους λόγους.
Ευχαριστούμε και ευχόμαστε καλή συνέχεια σε κάθε οικογένεια!
Κωνσταντίνος Μιχαήλ, Διευθυντής

