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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 2018 – 19
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Αγαπητές οικογένειες των παιδιών μας,
Με χαρά κι ευχές για δημιουργική και ευτυχισμένη σχολική πορεία υποδεχόμαστε τα παιδιά
στο νέο ξεκίνημα στο δημοτικό σχολείο! Τα παιδιά της πρώτης τάξης αποτελούν το πιο ευαίσθητο
μέρος του μαθητικού πληθυσμού και η προσπάθειά μας είναι εστιασμένη ώστε σύντομα να
συνηθίσουν στο νέο περιβάλλον, κερδίζοντας νέες εμπειρίες, γνώσεις και αυτοπεποίθηση.
Για την ομαλή έναρξη της φοίτησης στο δημοτικό σχολείο θεωρούμε χρήσιμη την ενημέρωσή
σας για τα πιο κάτω θέματα:
1. ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: Οι μαθητές και μαθήτριες θα παρουσιαστούν στο σχολείο τους τη
Δευτέρα 09.09.2019, για να κατανεμηθούν σε τάξεις και τμήματα, να πάρουν τα βιβλία τους και να
αρχίσουν κανονικά τα μαθήματά τους.
Η κατανομή των παιδιών σε τμήματα γίνεται με κριτήριο δημιουργία τμημάτων με όμοια σύνθεση
λαμβάνοντας υπόψη τις ευαισθησίες που ισχύουν για κάθε παιδί. Για το σκοπό αυτό φροντίζουμε να
έχουμε όλη την αναγκαία πληροφόρηση από τα νηπιαγωγεία των παιδιών και ακούμε με προσοχή τις
ιδιαίτερες ανησυχίες της οικογένειας, όπου αυτό ισχύει.
2. Τα μαθήματα αρχίζουν καθημερινά στις 7:45π.μ. και τελειώνουν στις 1:05μ.μ. : Στα παιδιά θα
δοθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα το οποίο είναι σημαντικό να παρακολουθείτε.
3. Αποχώρηση των παιδιών: Η αποχώρηση και η παραλαβή των παιδιών από το σχολείο γίνεται
αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων στις 1:05μ.μ. εκτός και αν ζητηθεί φροντίδα Επιτήρησης
από τον Σύνδεσμο Γονέων. Δεν επιτρέπεται σε παιδί να αποχωρήσει πριν από τις 1:05μ.μ. χωρίς
ενημέρωση και παραλαβή από τον γονέα ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
4. Επισκέψεις γονέων στο σχολείο: Είναι σημαντικό να ενημερώνεστε για την πρόοδο των παιδιών σε
καθορισμένες μέρες και ώρες ή μετά από συνεννόηση.
5. Σχολική τσάντα: Η σχολική τσάντα περιέχει ΜΟΝΟ τα αναγκαία βιβλία και υλικά της ημέρας.
ΑΓΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ: Τα βιβλία και το μεγαλύτερο μέρος της γραφικής
ύλης θα διανεμηθούν δωρεάν. Το σχολείο θα ζητήσει αγορά υλικών μόνο εκεί όπου είναι απόλυτα
αναγκαίο. Κατά την έναρξη της χρονιάς τα παιδιά είναι σημαντικό να έχουν έτοιμη κασετίνα
(μολύβια, χρώματα, χάρακα, γόμμα, ψαλίδι κτλ) και 5-7 φάκελους πλαστικούς με κουμπί μεγέθους
Α4. Τα παιδιά θα ενημερώνονται ανάλογα από τις δασκάλες και τους δασκάλους τους.
6. Σχολικό Κυλικείο: Το Κυλικείο θα λειτουργεί κανονικά στη βάση εγκεκριμένου
τιμοκατάλογου ο οποίος θα σταλεί στο σπίτι.
7. Κινητά τηλέφωνα και ακριβά αντικείμενα: Η μεταφορά στο σχολείο κινητών τηλεφώνων,
ηλεκτρονικών παιχνιδιών, υπολογιστών και ακριβών αντικειμένων δεν επιτρέπεται.
8. Καθαριότητα και ευπρεπής εμφάνιση των παιδιών : Είναι πολύ σημαντικό να αποδίδεται η
αναγκαία προσοχή στην τήρηση της στολής αλλά και στη συνολική ευπρεπή εμφάνιση των παιδιών,
περιλαμβανομένης της κόμμωσης. Βαμμένα μαλλιά και ακραία χτενίσματα δεν επιτρέπονται.
Η προσέλευση με στολή γυμναστικής και η χρήση παντελονιών κολάν δεν επιτρέπονται.
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Περιγραφή σχολικής στολής η οποία προβλέπεται για το σχολείο μας
ΑΓΟΡΙΑ
Επίσημη:
Καθημερινή:
▪ γκρίζο μακρύ παντελόνι
▪ γκρίζο παντελόνι μακρύ ή κοντό
▪ άσπρο πουκάμισο (μακρύ μανίκι)
▪ άσπρο πουκάμισο με μακρύ ή κοντό
▪ μαύρα παπούτσια (όχι αθλητικά)
μανίκι ή φανέλα άσπρη (με ή χωρίς
γιακά)
▪ μπλε τρικό ή μπουφάν (για τις κρύες
▪ μπλε τρικό ή μπουφάν (για τις κρύες
μέρες)
ημέρες)
▪ παπούτσια μαύρα ή αθλητικά
▪ γκρίζες φόρμες (Χειμερινή περίοδος για
τις ημέρες που έχουν μάθημα ΦΑ)
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Επίσημη:
Καθημερινή:
▪ γκρίζα φούστα
▪ γκρίζα φούστα
▪ άσπρο πουκάμισο(μακρύ μανίκι)
▪ άσπρο πουκάμισο με μακρύ ή κοντό
▪ μπλε τρικό ή μπουφάν (για τις κρύες
μανίκι ή φανέλα άσπρη (με ή χωρίς
ημέρες)
γιακά)
▪ κάλτσες άσπρες ή καλτσόν
▪ μπλε τρικό ή μπουφάν (για τις κρύες
▪ παπούτσια μαύρα (όχι αθλητικά)
ημέρες)
▪ παπούτσια μαύρα ή αθλητικά
▪ κάλτσες άσπρες ή καλτσόν
▪ γκρίζες φόρμες (Χειμερινή περίοδος για
τις ημέρες που έχουν μάθημα ΦΑ)
▪ γκρίζο παντελόνι μακρύ, (Χειμερινή
περίοδος)
ΣΤΟΛΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ)
▪ μαύρο ή μπλε παντελονάκι για τους μαθητές και μαύρη ή μπλε κιλότα για τις μαθήτριες
▪ άσπρη φανέλα (χωρίς εμβλήματα ή λογότυπα)
▪ αθλητικά παπούτσια (όχι ποδοσφαίρου εκτός αν υπάρχει διαφορετική ενημέρωση)
▪ γκρίζες φόρμες(μόνο τους χειμερινούς μήνες)
Μπλούζες και φόρμες πωλούνται από το Σύνδεσμο Γονέων με το έμβλημα του σχολείου.
Οι υπερβολές στο κόψιμο - χτένισμα των μαλλιών, το βάψιμο των μαλλιών, τα κοσμήματα, το βάψιμο
προσώπου και το βάψιμο νυχιών δε συνάδουν με τη μαθητική ιδιότητα και ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ.

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ: Το σχολείο θα βρίσκεται στη διάθεση των οικογενειών για
να ενημερωθεί για πιθανές ανησυχίες ή και δυσκολίες με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη η
οικογένεια και καλεί όλους όσους μπορούν να ενημερώσουν για θέματα τα οποία αφορούν τα παιδιά
τους ή κάποια άλλη οικογένεια να το πράξουν με διακριτικότητα κι εμπιστευτικότητα.
Το σχολείο αξιοποιεί με απόλυτο σεβασμό κι εμπιστευτικότητα κάθε πληροφορία με σκοπό να
ανταποκριθούμε στη μοναδικότητα κάθε παιδιού με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Ευχόμαστε σε κάθε παιδί να έχει μια ωφέλιμη, ευτυχισμένη και δημιουργική σχολική πορεία και
προπαντός ασφαλισμένη και γεμάτη υγεία!
Κωνσταντίνος Μιχαήλ, Διευθυντής
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