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Σχολική Χρονιά 2018-2019

Παρασκεηυή , 24 Μαΐου 2019

Επικοινωνία (60): ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Αγαπητές οικογένειες,
Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας προς όλες τις οικογένειες για τον σεβασμό προς τις διαδικασίες προσέλευσης και
αποχώρησης των παιδιών, με την παράκληση να δοθεί συνέχεια στην τήρηση των πιο κάτω:
1. Έγκαιρη προσέλευση στο σχολείο, πριν τις 7.45π.μ.
2. Παράδοση των παιδιών στην πύλη (καγκελόπορτα) και αποφυγή εισόδου στην αυλή, εκτός και αν
υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση ή ανάγκη διευθέτησης κάποιας εκκρεμότητας στη Γραμματεία.
3. Παραλαβή των παιδιών από την πύλη αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων στις 1:05μ.μ. (εκτός και εάν
θα παραμείνουν στη λέσχη επιτήρησης του ΣΓ).
4. Επίδειξη υπομονής και μέγιστης προσοχής κατά τη διακίνηση ή στάση των οχημάτων έξω από το σχολείο.
5. Αποφυγή συνοδείας κατοικίδιων ζώων κατά τον χρόνο προσέλευσης και αποχώρησης. Τα παιδιά
μπαίνουν στον πειρασμό να χαϊδέψουν ζώα αποσπώντας την προσοχή τους ενώ υπάρχει κίνδυνος
τραυματισμού από πιθανές ανεπιθύμητες συμπεριφορές των ζώων.
6. Εάν υπάρχει ανάγκη αποχώρησης παιδιού πριν από τη λήξη των μαθημάτων, θα γίνεται ενημέρωση της
γραμματείας από εξουσιοδοτημένο μέλος της οικογένειας και θα γίνεται παράδοση του παιδιού, αφού
υπογραφεί το σχετικό έντυπο.
Η ασφαλής προσέλευση, παραμονή και αποχώρηση των παιδιών μπορεί να επιτευχθεί ΜΟΝΟ με τη συμβολή
όλων και παρακαλούμε να συνεχίσουμε να επιδεικνύουμε σεβασμό στα πιο πάνω. Περαιτέρω, είναι σημαντικό να
ενημερώνουμε το σχολείο για κάθε εισήγηση που μπορεί να βελτιώσει τις συνθήκες ασφάλειας και υγείας των
παιδιών στο σχολείο.
Κωνσταντίνος Μιχαήλ, Διευθυντής
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