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Σχολική Χρονιά 2018-2019 

Δευτέρα, 8 Απριλίου 2019 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019 - 20 

 
Αγαπητές μας οικογένειες των παιδιών της Α΄ τάξης για τη σχολική χρονιά 2019-2020, 

Με επίγνωση του πόσο σημαντική είναι η στιγμή που το παιδί σας θα κάνει μια νέα αρχή στο 
Δημοτικό Σχολείο, επιθυμώ να σας διαβεβαιώσω ότι το σχολείο μας θα καταβάλει κάθε προσπάθεια 
να ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας.  

Τον Σεπτέμβριο, τα παιδιά θα βιώσουν μια σημαντική αλλαγή με πολλά συναισθήματα και ο 
τρόπος που κάθε παιδί θα βιώσει αυτή τη μεγάλη αλλαγή είναι καθοριστικός για την επιτυχημένη 
συνέχιση της σχολικής του ζωής.  

Κατανοώντας τις ανησυχίες και την αγωνία σας, σας διαβεβαιώνω ότι όλο το προσωπικό και 
η διεύθυνση, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για την πρόοδο και την πνευματική ανάπτυξη του 
παιδιού σας, σε ένα όμορφο και ανθρώπινο περιβάλλον φροντίδας και μάθησης. 

 

Σε μια προσπάθεια επίτευξης μιας ομαλής μετάβασης του παιδιού από το Νηπιαγωγείο στο 
Δημοτικό Σχολείο προσκαλούμε εσάς ΜΑΖΙ με τα παιδιά σας στην  

«Ημέρα Υποδοχής και Γνωριμίας», 

Τρίτη, 4 Ιουνίου 2019, από τις 8:00πμ μέχρι τις 9:30πμ. 
 
Το πρόγραμμα της επίσκεψης την 4η  Ιουνίου 2019 θα περιλαμβάνει: 

• Συγκέντρωση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου μας και καλωσόρισμα από τον 

διευθυντή, 

• Ενημέρωση από τον πρόεδρο του Συνδέσμου Γονέων για τον ρόλο των οργανωμένων γονέων 

στην υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου, 

• Υποδοχή στα τμήματα της Α΄ τάξης και γνωριμία με τις αίθουσες διδασκαλίας, 

• Παρουσίαση δραστηριοτήτων που διεξάγονται στην Α΄ τάξη, στα πλαίσια του Αναλυτικού 

Προγράμματος, από τις δασκάλες και τα παιδιά,  

• Μικρή δεξίωση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου για γονείς και παιδιά. 

Σας παρακαλώ να ενημερώσετε το Νηπιαγωγείο του παιδιού σας ότι κατά την ημέρα αυτή τα 
παιδιά θα πάνε στο σχολείο μετά τις 09:30π.μ. 

Με τους χαιρετισμούς μου, 
Κωνσταντίνος Μιχαήλ 

Διευθυντής 
 
Σημείωση: Για αποφυγή τηλεφωνημάτων και υπενθυμίσεων θεωρούμε δεδομένη την παρουσία σας 
την 4η Ιουνίου 2019.  
 
Σας παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο σχολείο ΜΟΝΟ σε περίπτωση ΜΗ συμμετοχής σας.  

 


