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Σχολική Χρονιά 2018-2019 
Παρασκευή, 10 Μαΐου 2019 

Επικοινωνία (55): Τελευταίες εβδομάδες σχολικής χρονιάς 
1. Σημαντικές Εκδηλώσεις και Ημερομηνίες 
2. Φωτογραφίες λήξης σχολικής χρονιάς 
3. Υπεύθυνη δήλωση και εξουσιοδότηση για παραλαβή των παιδιών 
4. Χρήση εφαρμογής viber από μαθητές 
5. 8η Παγκύπρια Ολυμπιάδας Επιστήμης Δημοτικού 2019 
6. Εκπαιδευτική Κατασκήνωση Μαθηματικής Εταιρείας 
7. Εκπαιδευτική Κατασκήνωση Ιδρύματος ΘΑΛΗΣ 

Αγαπητές οικογένειες,  

Μετά τη λήξη των Πασχαλινών διακοπών και την επιστροφή μας στο σχολείο από τις 6 Μαΐου, έχουμε 

εισέλθει στο τελευταίο στάδιο της σχολικής χρονιάς. Στις μέρες που απομένουν μέχρι τη λήξη της 

χρονιάς, η προσπάθεια εφαρμογής του εκπαιδευτικού έργου θα παραμείνει το ίδιο αφοσιωμένη και 

παρακαλούμε όλες τις οικογένειες να συμβάλουν στην επιτυχημένη ολοκλήρωση της χρονιάς 

προσέχοντας με την ίδια φροντίδα μερικά σημαντικά θέματα όπως: 

✓ ο χρόνος προσέλευσης,  

✓ η τήρηση της σχολικής στολής (οι χειμερινές φόρμες δεν αποτελούν στολή αυτή την 

περίοδος) και  

✓ η συνέπεια στις υποχρεώσεις και την κατ’ οίκον εργασία.  

Περαιτέρω, είναι σημαντική η συνέχιση της επικοινωνίας κάθε οικογένειας με το σχολείο ώστε να 

υπάρχει η κατάλληλη ενημέρωση και η λήψη ανάλογων υποστηρικτικών αποφάσεων για κάθε παιδί. 

Πέρα από την κανονική εφαρμογή των μαθημάτων, στο πρόγραμμα των παιδιών θα περιλαμβάνονται 

αρκετές εκδηλώσεις και παρακαλούμε να σημειώσετε τις ημερομηνίες: 

I. Φωτογραφίες λήξης σχολικού έτους (15-17 Μαΐου 2019) 

II. Αργία Αναλήψεως ( Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019) 

III. Αργία Αποστόλου Βαρνάβα (Τρίτη 11 Ιουνίου 2019) 

IV. Αργία Αγίου Πνεύματος – Κατακλυσμού (Δευτέρα 17 Ιουνίου 2019) 

V. Τελική Εκδρομή (Παρασκευή 13 Ιουνίου 2019) 

Για κάθε εκδήλωση θα αποστέλλεται ξεχωριστή ενημέρωση. 

2. Φωτογραφίες λήξης σχολικής χρονιάς 

Η φωτογράφιση για τη λήξη της σχολικής χρονιάς θα γίνει ως εξής 

Ημερομηνία Τάξη Κατά τη φωτογράφιση οι μαθητές θα φορούν την 

επίσημη σχολική στολή τους με λευκό πουκάμισο και 

παντελόνι για αγόρια και φούστα για κορίτσια. Έχει 

σταλεί επιστολή για παραγγελίες από Σύνδεσμο Γονέων. 

Φόρμες και φανέλες δεν αποτελούν επίσημη στολή. 

Τετάρτη 15 Μαΐου 2019 Ε1, Ε2 και ΣΤ’ τάξη  

Πέμπτη 16 Μαΐου 2019 Γ’ –Δ’ τάξη και Ε3 

Παρασκευή 17 Μαΐου 2019 Α’-Β’ τάξη 

 
3. Υπεύθυνη δήλωση και εξουσιοδότηση για παραλαβή των παιδιών 

Μετά από οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, αποστέλλεται υπεύθυνη δήλωση – 

εξουσιοδότηση για καταγραφή των προσώπων που θα παραδίδουν και παραλαμβάνουν τα παιδιά στο 

σχολείο, περιλαμβανομένων και των γονέων-κηδεμόνων. ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14/5/19 

Απαιτείται υπογραφή και από τους δύο γονείς.



 
 

4. Χρήση εφαρμογής viber από μαθητές 

Το Viber είναι μια εφαρμογή που επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν δωρεάν κλήσεις και να 

στέλνουν κείμενα, εικόνες και βίντεο σε άλλους χρήστες.  Το Viber θεωρείται από τους γονείς «σχετικά 

ασφαλής» εφαρμογή και χρησιμοποιείται ακόμα και από παιδιά των πρώτων τάξεων του δημοτικού.  

Παρόλα αυτά, το τελευταίο διάστημα, το σχολείο γίνεται δέκτης παραπόνων και πληροφοριών 

για κακή χρήση από συγκεκριμένα παιδιά. Η κακή χρήση της εφαρμογής συνδέεται με την αποκάλυψη 

προσωπικών δεδομένων, την ανταλλαγή ακατάλληλου υλικού, την κοροϊδία, τον εκφοβισμό και την 

εξαπάτηση από ψεύτικα προφίλ. 

Η σωστή ενημέρωση και η προσοχή στη διαδικτυακή συμπεριφορά του ανηλίκου είναι πολύ 

σημαντικές για να αποφύγουμε ανεπιθύμητα φαινόμενα. Παρακαλούμε κάθε οικογένεια να διατηρεί 

ανοιχτή επικοινωνία με τα παιδιά για αναφορά προβλημάτων και να διατηρεί εποπτεία της χρήσης, 

ιδιαίτερα από τα παιδιά της μικρότερης ηλικίας. 

 
5. 8η Παγκύπρια Ολυμπιάδας Επιστήμης Δημοτικού 2019 

Η Ένωση Φυσικών Κύπρου ανακοινώνει τη διεξαγωγή της 8ης 

Παγκύπριας Ολυμπιάδας Επιστήμης για τις τάξεις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού. 

Η Ολυμπιάδα θα διεξαχθεί την Κυριακή, 19 Μαΐου 2019, στις 10:00 - 11:00 

π.μ για τις τάξεις Γ΄ και Δ΄ και στις 12:00 - 13:00 μ.μ. για τις τάξεις Ε΄ και Στ΄. 

Για τη συμμετοχή στην Ολυμπιάδα είναι απαραίτητη η 

προεγγραφή ηλεκτρονικά μέχρι τις 12 Μαΐου 2019, μέσω της πλατφόρμας 

εγγραφών στην ιστοσελίδα της Ε.Φ.Κ. στον σύνδεσμο: 

https://sites.google.com/site/physicistsofcyprus/anakoinosigiaeggrafespaypal 

 
6. Εκπαιδευτική Κατασκήνωση Μαθηματικής Εταιρείας (1 - 6 Ιουλίου 2019). 

Η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία ανακοίνωσε τη διοργάνωση του 29ου Καλοκαιρινού 
Μαθηματικού Σχολείου, το οποίο θα λειτουργήσει και φέτος για Μαθητές της Ε’ και Στ’ τάξης του 
Δημοτικού Σχολείου. Οι μαθητές της Ε’ και Στ’ τάξης Δημοτικού μπορούν να συμμετέχουν ΜΟΝΟ στην 1η 
Εβδομάδα του Καλοκαιρινού Μαθηματικού Σχολείου, από 1 - 6 Ιουλίου 2019. Στην ίδια βδομάδα θα 
μπορούν να συμμετέχουν και μαθητές Α’ Γυμνασίου. 

Το 29ο Καλοκαιρινό Μαθηματικό Σχολείο θα διοργανωθεί στο ξενοδοχείο «ΡΟΔΟΝ» στον Αγρό.  
Πληροφοριακά έντυπα με όλες τις λεπτομέρειες και δηλώσεις συμμετοχής υπάρχουν στη 

Γραμματεία του σχολείου (Κόστος συμμετοχής €290). Λήξη δηλώσεων τις 17 Μαΐου 2019 
 

7. Εκπαιδευτική Κατασκήνωση Ιδρύματος ΘΑΛΗΣ (29 Ιουλίου μέχρι 3 Αυγούστου) 
Το Ίδρυμα Θαλής ανακοίνωσε τη διοργάνωση τη διοργάνωση θερινής κατασκήνωσης με θέμα 

Μαθηματικά, Επιστήμες και Μαθηματικά Παιχνίδια . Στην κατασκήνωση μπορούν να συμμετάσχουν 
παιδιά Δ τάξης Δημοτικού μέχρι και Γ Γυμνασίου.  Η κατασκήνωση θα πραγματοποηθεί την περίοδο 29 
Ιουλίου μέχρι 3 Αυγούστου στο Ξενοδοχείο Ρόδον στον Αγρό. Στην κατασκήνωση τα παιδιά θα 
συμμετέχουν σε δραστηριότητες μαθηματικών, επιστημών και ρομποτικής και σε ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες.  

Πληροφοριακά έντυπα με όλες τις λεπτομέρειες και δηλώσεις συμμετοχής υπάρχουν στη 
Γραμματεία του σχολείου (Κόστος συμμετοχής €450) 

Κωνσταντίνος Μιχαήλ, Διευθυντής 

https://sites.google.com/site/physicistsofcyprus/anakoinosigiaeggrafespaypal

