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Σχολική Χρονιά 2018-2019

Παρασκευή , 31 Μαΐου 2019

Επικοινωνία (64): Τελευταίες ημέρες σχολικής χρονιάς
1. Σημαντικές Εκδηλώσεις και Ημερομηνίες
2. Υπενθύμιση αξιοποίησης της δωρεάν παροχής υπηρεσιών Office 365 της Microsoft
Αγαπητές μας οικογένειες,
1. Σημαντικές Εκδηλώσεις και Ημερομηνίες
Καθώς προχωρούμε προς τη λήξη της σχολικής χρονιάς, σας παρακαλούμε να σημειώσετε τις ακόλουθες
ημερομηνίες που αφορούν το σχολικό πρόγραμμα:
I.
Αργία Αναλήψεως ( Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019)
II.
Αργία Αποστόλου Βαρνάβα (Τρίτη 11 Ιουνίου 2019)
III.
Αργία Αγίου Πνεύματος – Κατακλυσμού (Δευτέρα 17 Ιουνίου 2019)
IV.
Τελετή αποφοίτησης (Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019 βράδυ)
V.
Τελική Εκδρομή (Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019)
VI.
Τελευταία ημέρα φοίτησης και παράδοση απολυτηρίων και ενδεικτικών (Τετάρτη 19
Ιουνίου 2019)
VII.
Καλοκαιρινή εκδήλωση λήξης σχολικού έτους από ΣΓ (Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019,
απόγευμα)
2. Υπενθύμιση αξιοποίησης της δωρεάν παροχής υπηρεσιών Office 365 της Microsoft
Προτρέπουμε όλες τις οικογένειες να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία που δίνεται από το Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού με τη ΔΩΡΕΑΝ παραχώρηση σε όλους τους εκπαιδευτικούς και μαθητές της
δημόσιας εκπαίδευσης του πακέτου Office365 pro plus (Word, Excel, PowerPoint κ.ά.) σε πέντε συσκευές
προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών ή Mac της εταιρίας Apple και σε πέντε έξυπνες συσκευές τους
(Android, iPhone, iPad, windows mobile phone). Απαιτείται υπογραφή της συγκατάθεσης που έχει
αποσταλεί στις 24 Μαΐου και αποστολή της στο σχολείο, το συντομότερο δυνατό. Η ανακοίνωση είναι
αναρτημένη στην ιστοσελίδα του σχολείου (61 24-5-19 Πλατφόρμα Office 365 της Microsoft Συγκατάθεση Γονέα-κηδεμόνα-Οδηγίες).
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 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.
Εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν τις τελευταίες ημέρες, σας παρακαλούμε να
φροντίζετε ώστε τα παιδιά να έχουν πάντοτε μαζί τους νερό και να τα συμβουλεύετε να αποφεύγουν την
αχρείαστη παρουσία σε ανοιχτούς μη στεγασμένους χώρους για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
Ευχόμαστε καλή συνέχεια!
Κωνσταντίνος Μιχαήλ, Διευθυντής

