
 

 

 

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

Αγαπητοί γονείς, 

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2020-21, η διευθυντική ομάδα και  οι δάσκαλοι του Σχολείου σάς 

απευθύνουμε εγκάρδιο χαιρετισμό και ευχόμαστε σε όλους υγεία και οικογενειακή ευτυχία. Είναι αλήθεια 

ότι ξεκινούμε με πολλές δυσκολίες, λόγω του κορωνοϊού, αλλά ας στρατευθούμε όλοι να ξεπεράσουμε τις 

όποιες δυσκολίες, με συνεχή ενημέρωση, πειθαρχία και υπομονή. Σας διαβεβαιώνουμε ότι θα 

καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να έχουμε μια όμορφη και παραγωγική χρονιά. 

Ζητούμε τη στενή συνεργασία σας με όλους τους δασκάλους και ιδιαίτερα  τις υπεύθυνες κάθε τμήματος, 

ώστε να χαιρόμαστε μαζί την ολόπλευρη πρόοδο των παιδιών, τόσο στα μαθήματα όσο και στη 

συμπεριφορά. Δεν κρίνουμε και δεν κατακρίνουμε, αλλά εντοπίζουμε τα λάθη, τα διορθώνουμε από κοινού 

και προχωράμε. Ας προσέξουμε από την αρχή τα πιο κάτω: 

1. Προσέλευση-Αποχώρηση 

Τα παιδιά προσέρχονται στις 7:30-7:45π.μ. ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ! ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ! Καθυστερημένη άφιξη των παιδιών δημιουργεί πολλά προβληματα τόσο στα ίδια 

τα παιδιά που χάνουν σημαντικό μέρος του μαθήματος όσο και στους γονείς που καλούνται να 

παίρνουν άδεια εισόδου και να δικαιολογούν γραπτώς την αργοπορία . Τα παιδιά που συστηματικά 

καθυστερούν θα παίρνουν προειδοποιητική επιστολή για συμμόρφωση. Αν δεν συμμορφωθούν 

τότε θα καταγγέλλονται στο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας για ΕΛΛΙΠΗ ΦΟΙΤΗΣΗ. Τα παιδιά 

αποχωρούν σύμφωνα με το κλιμακωτό ωράριο (σημείο 14),  και η ευθύνη για την ασφάλειά τους 

βαραίνει αποκλειστικά τους γονείς. Για να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός, παρακαλούμε να μην 

εισέρχεστε στην ανατολική είσοδο. Να περιμένετε στον χώρο στάθμευσης για τους γονείς και να 

προσέρχεστε πλησίον του καγκέλου για την παραλαβή του παιδιού σας. 

• Παρακαλείσθε να αποφεύγετε τη στάθμευη του αυτοκινήτου σας στις ζικ-ζακ γραμμές της 

διάβασης πεζών, για την ασφαλή διασταύρωση των παιδιών.  

• Παρακαλείσθε να αποφεύγετε την στάθμευση του αυτοκινήτου σας στον χώρο στάθμευσης των 

δασκάλων και κυρίως στην είσοδο/έξοδο. 

• Σε περίπτωση που προκύπτει ανάγκη παραλαβής των παιδιών πριν τη λήξη των μαθημάτων, 

πρέπει να συμπληρώνεται από τους γονείς ή άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο-σχετική 

ενυπόγραφη δήλωση. 

2. Υγιεινή-Καθαριότητα 

Είναι σημαντικό το καθημερινό μπάνιο, το βούρτσισμα δοντιών, τα καθαρά ρούχα, τα κομμένα 

νύχια και το καθαρό κεφάλι. Ελέγχετέ το για ψείρες, ιδιαίτερα αν παρατηρήσετε κνησμό.  

3. Φαγητό - Ξεκούραση - Παιχνίδι 

Και τα τρία πιο πάνω είναι σημαντικά για τη συναισθηματική και πνευματική ανάπτυξη του παιδιού. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ Δ΄ (ΚΑ)  
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Η Μεσογειακή Διατροφή με πλούσια φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ελαιόλαδο κτλ είναι ιδανική. 

Περιορίστε τις σφολιάτες (λίπη) και τη ζάχαρη. Είναι ύπουλοι εχθροί. 

• Σας έχει αποσταλεί ο εγκεκριμένος τιμοκατάλογος του κυλικείου, ώστε να γνωρίζετε τί 

επιτρέπεται να πωλείται καθώς και την τιμή του κάθε προϊόντος. 

• Τα παιδιά να κοιμούνται νωρίς το βράδυ, για να ξυπνούν  νωρίς ανανεωμένα και να έχουν  χρόνο 

να προγευματίζουν. 

•  Για το παιχνίδι: Θερμή παράκληση του σχολείου, όχι περισσότερο από 30 λεπτά την ημέρα στο 

ηλεκτρονικό παιχνίδι και όχι Fortnight. Είναι ακατάλληλο για παιδιά του δημοτικού και 

δυστυχώς επηρεάζει τη συμπεριφορά τους που γίνεται βίαιη!   

4. Εμφάνιση-Στολή 

Επιβάλλεται η μαθητική στολή καθημερινά, εκτός τη μέρα της Φυσικής Αγωγής που δικαιούνται να 

φορούν τα γυμναστικά τους, λόγω κορωνοϊού. Τον χειμώνα επιτρέπονται οι γκρίζες φόρμες ( θα σας 

ενημερώσουμε πότε θα επιτρέπονται). Δεν επιτρέπεται να φοράνε ακριβά κοσμήματα και 

αξεσουάρ. Στη Φυσική Αγωγή ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ για λόγους ασφάλειας.  

5. Σχολική Τσάντα 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ! Πρέπει να ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ,  να έχει τα μαθήματα και υλικά ΤΗΣ 

ΗΜΕΡΑΣ, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα της τάξης. Να διατηρείται ΚΑΘΑΡΗ. Απαραίτητα 2-

3 ξυσμένα μολύβια, σβηστήρι, ψαλίδι με στρογγυλή μύτη, χρωματιστά μολύβια και γόμα stick. 

Συστήνουμε τα παιδιά να έχουν ένα πλαστικό δοχείο, όπου θα έχουν μέσα το φαγητό/ κολλατσιό 

και το φρούτο τους επίσης, να έχουν δροσερό  νερό ,  αντισηπτικό, χαρτομάντιλα και μια πετσετούλα 

για το πλύσιμο των χεριών στις βρύσες.  

6. Απουσίες παιδιών 

Είναι υποχρέωση των γονιών να τηλεφωνούν στη Γραμματεία (25692550) και να αναφέρουν την 

απουσία του παιδιού τους και τον λόγο. Μετράτε τη θερμοκρασία του παιδιού πριν σηκωθεί από 

το κρεβάτι. Αν έχει πυρετό δεν έρχεται σχολείο, λόγω των μέτρων. Σας έχουν σταλεί όλα τα 

συμπτώματα του κορωνοϊού. Αν κάποια από αυτά εμφανιστούν, επικοινωνήστε με τον προσωπικό 

σας γιατρό πριν φέρετε το παιδί στο σχολείο. Φροντίζετε να ενημερώνεστε για τα μαθήματα του 

παιδιού όταν απουσιάζει. 

7. Απαγόρευση εισόδου στο σχολείο 

Με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ σε οποιοδήποτε άτομο δεν 

έχει άμεση σχέση με τη διεξαγωγή της σχολικής εργασίας. Οι γονείς αφήνουν και παραλαμβάνουν 

τα παιδιά τους στην είσοδο. Οι Επισκέψεις Γονέων, οι Βεβαιώσεις Φοίτησης θα γίνονται 

τηλεφωνικά. Έξω από την κύρια είσοδο, στο γραμματοκιβώτιο μπορείτε επίσης να αφήσετε γραπτό 

μήνυμα. Αν χρειαστεί να μπείτε στο σχολείο σε εργάσιμο χρόνο, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΙ 

ΝΑ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ  στη Γραμματεία. 

8. Πειθαρχία-Ευγένεια 

Η τήρηση των κανόνων καλής συμπεριφοράς είναι προϋπόθεση για τη μεγιστοποίηση της μάθησης. 

Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ, Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ είναι οι αξίες του σχολείου μας, πάνω στις οποίες 

κτίζουμε τη συμπεριφορά των παιδιών. Εφαρμόστε τις και στο σπίτι. Θα δείτε πόσο τις χρειαζόμαστε 

μικροί και μεγάλοι, για να ζούμε αρμονικά και παραγωγικά. Συζητάτε τους κανόνες με το παιδί σας. 

Έχετε απαίτηση να εφαρμόζονται. Βάζουν όρια σε μικρούς και μεγάλους που είναι πάρα πολύ 

σημαντικά για την πρόοδο και ευτυχία. Δώστε σημασία στο ήθος, την ευγένεια, τους καλούς 

τρόπους, τη συμμόρφωση. 

 

 



9. Εργασία στο σπίτι-φιλαναγνωσία 

Τα παιδιά πρέπει να κάνουν με επιμέλεια τις εργασίες που έχουν στο σπίτι. Δώστε τους τεχνικές να 

υπολογίζουν τον χρόνο που περνά και να  μην χασομερούν και να κουράζονται (π.χ. χρονόμετρο). 

Ας έχουν στον νου τους κάτι ευχάριστο που τους περιμένει, όταν τελειώσουν το διάβασμα. Να 

τελειώνουν περίπου στα 30 λεπτά παραγωγικού χρόνου. Τονίστε τους να εργάζονται με τον ίδιο 

τρόπο στην τάξη, ώστε να μην παίρνουν τη δουλειά στο σπίτι. Ενθαρρύνετέ τα να διαβάζουν 

ποιοτικά βιβλία στον ελεύθερό τους χρόνο. 

10. Επισκέψεις Γονέων  

Με το ωρολόγιο πρόγραμμα της τάξης θα σας σταλούν τα ονόματα των δασκάλων που διδάσκουν 

σε κάθε τμήμα, καθώς και η ώρα επισκέψεων γονέων. Λόγω των μέτρων προστασίας από τον 

κορωνοϊό, δεν θα γίνονται οι επισκέψεις προσωπικά, αλλά με τηλεφωνική επικοινωνία. Όπου είναι 

αναγκαίο,  οι δασκάλες θα κλείνουν ραντεβού στους  γονείς. 

11. Φάκελος επικοινωνίας  

Στο Σχολείο μας λειτουργεί όπως κάθε χρόνο, σύστημα επικοινωνίας μαζί σας, με ειδικό φάκελο. 

Μέσω του φακέλου αυτού θα ενημερώνεστε για θέματα που αφορούν στη γενική λειτουργία της 

σχολικής μονάδας, αλλά και για το παιδί σας ειδικότερα.Παράλληλα, θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε 

τον φάκελο αυτό για να κοινοποιήσετε οποιοδήποτε θέμα προς τη δασκάλα της τάξης ή τη 

διεύθυνση του Σχολείου. Παρακαλούμε να τον ελέγχετε καθημερινά και να αποφεύγεται η φύλαξη 

άλλων φυλλαδίων ή εργασιών των παιδιών μέσα σε αυτόν. 

12. Σχολικοί εορτασμοί 

Σύμφωνα με πρόσφατη εγκύκλιο του ΥΠΠΑΝ, μέχρι να βελτιωθεί η επιδημιολογική εικόνα της 

πατρίδας μας, οι σχολικοί εορτασμοί που προβλέπονται στους Κανονισμούς Λειτουργίας των 

Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης θα γίνονται ενδοτμηματικά. 

13. Σχολικές εκδρομές/επισκέψεις 

Σύμφωνα με πρόσφατη εγκύκλιο του ΥΠΠΑΝ, θα αποφεύγεται στο παρόν στάδιο, η διοργάνωση                        

σχολικών εκδρομών/επισκέψεων, η παρακολούθηση κινηματογραφικών παραστάσεων ή 

παραστάσεων θεάτρου  σε χώρο του σχολείου ή/και  σε  θέατρα/κινηματογράφους. 

14. Αποχώρηση μαθητών/μαθητριών 

Με πρόσφατη εγκύκλιο του ΥΠΠΑΝ μπορούμε, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Γονέων και 

Κηδεμόνων, να εφαρμόσουμε το κλιμακωτό ωράριο αποχώρησης και στο σχολείο μας λόγω του 

συνωστισμού των αυτοκινήτων που παρατηρείτε στο χώρο στάθμευσης. Από τη Δευτέρα 5 

Οκτωβρίου 20, τα παιδιά θα σχολνούν ως εξής: 

Α΄ τάξη: 12:55μμ  

Β΄ τάξη: 13:00μμ  

Γ΄ τάξη: 13:05μμ  

Παρακαλείσθε όλοι οι γονείς, όπως μεριμνήσετε να παραλαμβάνετε το παιδί σας την  

προαναφερθείσα ώρα. 

 

     

 

Ευχόμαστε σε όλους Καλή Σχολική Χρονιά! 

 

Η Διεύθυνση και το διδακτικό προσωπικό του Σχολείου. 

 

 


