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Ενημερωτικό Δελτίο προς τους γονείς    Σεπτέμβριος 2020 

Θέμα : Η νέα σχολική χρονιά  

Αγαπητοί γονείς, 

Με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς οι δάσκαλοι του σχολείου και η 

διευθυντική ομάδα σας απευθύνουμε εγκάρδιο χαιρετισμό αγάπης και σας ευχόμαστε 

υγεία και οικογενειακή ευτυχία. 

Σας δίνουμε τη διαβεβαίωση ότι θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιτυχία 

των στόχων του σχολείου μας, για πρόοδο και προκοπή των παιδιών σας. 

Είμαστε βέβαιοι ότι με τη δική σας συμπαράσταση και με συλλογική προσπάθεια θα 

φέρουμε τα ποθητά αποτελέσματα. 

Με την ευκαιρία θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα πιο κάτω: 

 

 Προσέλευση και αποχώρηση μαθητών: 
Τα μαθήματα αρχίζουν στις 7:45 π.μ. και τελειώνουν στις 1:05 μ.μ. Τα παιδιά πρέπει να 

έρχονται στο σχολείο πριν κτυπήσει το κουδούνι, αλλά όχι πριν τις 7:30 π.μ., γιατί πριν από 

αυτή την ώρα δεν έχουν την απαιτούμενη επίβλεψη από το διδακτικό προσωπικό. 

Αν κάποιο παιδί χρειαστεί να εγκαταλείψει το σχολείο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, 

τότε πρέπει ο γονέας ή κηδεμόνας του να το παραλάβει από τη Γραμματεία, αφού 

ενημερώσει σχετικά τη διεύθυνση του σχολείου και υπογράψει το σχετικό έντυπο. 

 Απουσίες μαθητών: 
Σε περίπτωση απουσίας του παιδιού σας, σάς παρακαλούμε όπως μας ενημερώνετε από το 

πρωί, για αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων, όπου μαθητές μπορεί να απουσιάζουν εν 

αγνοία των γονιών τους. 

 Ατομική καθαριότητα - Εμφάνιση: 
Τα παιδιά πρέπει να έρχονται στο σχολείο καθαρά και συγυρισμένα, φορώντας τη στολή 

τους. Τα αγόρια προτρέπονται να έχουν κοντά μαλλιά και τα κορίτσια να τα διατηρούν 

καθαρά και καλοκτενισμένα. Το τζελ στα μαλλιά καλύτερα να αποφεύγεται, όπως επίσης και 

τα βαμμένα μαλλιά ή τα μαλλιά με ανταύγειες. Σας παρακαλούμε ακόμα να ελέγχετε τακτικά 

τα μαλλιά των παιδιών για ψείρες.  

Τα νύχια να διατηρούνται μικρά και καθαρά. 



 Προστασία από COVID-19 

Συστήνεται οι μαθητές/μαθήτριες να έχουν μαζί τους χαρτομάντηλα και αντισηπτικά 

για να μην μετακινούνται από τη θέση τους. 

Κάθε παιδί χρησιμοποιεί μόνο τα δικά του υλικά και προσωπικά αντικείμενα 

(μολύβια, χρωματιστά, ρίγα, σβηστήρι, γόμα, ψαλίδι).  Δεν επιτρέπεται η χρήση 

αντικειμένων που χρησιμοποιούνται από άλλους. 

 Μαθητική Στολή  

ΣΤΟΛΗ ΜΑΘΗΤΩΝ      ΣΤΟΛΗ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ 

 Γκρίζο παντελόνι     Μπλε φούστα  

 Άσπρο πουκάμισο     Άσπρο πουκάμισο 

 Μπλε ή γκρίζα φόρμα    Μπλε ή γκρίζα φόρμα 

 Γαλάζια ή άσπρη φανέλα    Γαλάζια ή άσπρη φανέλα 

 

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ 

 Μπουφάν / σακάκια μπλε 

 Παπούτσια μαύρα 

 

ΣΤΟΛΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 

 Μπλε παντελονάκι 

 Γαλάζια ή άσπρη φανέλα 

 Μπλε ή γκρίζες φόρμες 

 

 

 Πειθαρχία: 
Θεωρούμε ότι η πειθαρχία είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για την ομαλή και 

αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου. Απώτερος στόχος μας είναι η ανάπτυξη σε κάθε 

μαθητή της ικανότητας για αυτοπειθαρχία. Η δική σας συνεργασία σ’ αυτό τον τομέα είναι 

εξαιρετικά σημαντική. Σας παρακαλούμε να ελέγχετε τη συμπεριφορά των παιδιών στο σπίτι 

και στο σχολείο και να βρίσκεστε σε συνεχή επαφή με το/τη δάσκαλο/α του παιδιού σας για 

τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στον τομέα αυτό. 

 Κινητά τηλέφωνα: 
Η χρήση κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές στο σχολείο απαγορεύεται αυστηρά, 

σύμφωνα με οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Αν κάποιο παιδί φέρει στο 

σχολείο κινητό τηλέφωνο θα το πάρουν οι δάσκαλοι και θα το παραδώσουν μόνο στους 

γονείς ή κηδεμόνες του. 



 Εργασία στο σπίτι: 
Τα παιδιά πρέπει να διαβάζουν καθημερινά στο σπίτι αυτά που τους αναθέτει ο/η 

δάσκαλος/α τους. Είναι πολύ χρήσιμο εσείς να ελέγχετε αν το παιδί σας έκανε τις εργασίες 

του στο σπίτι. Αυτό βοηθά πολύ τα παιδιά γιατί νιώθουν το ενδιαφέρον σας γι’ αυτά και 

ακόμα αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει συνεργασία μεταξύ σχολείου και οικογένειας, πράγμα 

πολύ σημαντικό για την πρόοδό τους. 

 

 Φάκελος επικοινωνίας: 

Για σκοπούς επικοινωνίας και καλύτερης συνεργασίας μεταξύ Σχολείου και Οικογένειας όλα 

τα παιδιά θα έχουν φάκελο επικοινωνίας. Μέσα σε αυτό θα βρίσκονται όλες οι 

ανακοινώσεις που αποστέλλει το σχολείο ή ακόμα σημειώσεις από τους δασκάλους των 

παιδιών. Παρακαλούμε όπως ελέγχετε καθημερινά το φάκελο επικοινωνίας και να 

τοποθετείτε σ’ αυτό τυχόν έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν/υπογραφούν από εσάς και 

να επιστραφούν στο σχολείο. 

 Σχολική τσάντα: 
Η βαριά σχολική τσάντα μπορεί να δημιουργήσει διάφορα προβλήματα στα παιδιά. Γι’ αυτό 

τα παιδιά πρέπει να έχουν στην τσάντα τους μόνο όσα βιβλία ή άλλα υλικά χρειάζονται για 

τα μαθήματα της μέρας. Είναι καλό να γίνει συνήθεια στα παιδιά να ετοιμάζουν την τσάντα 

τους από το βράδυ με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα της επόμενης μέρας. Σημαντικό είναι 

επίσης να διατηρούν τα τετράδια και τα βιβλία τους καθαρά και συγυρισμένα. 

 Είσοδος γονέων/κηδεμόνων στο σχολείο: 
Η είσοδος γονέων/κηδεμόνων εντός του σχολείου απαγορεύεται αυστηρά.  Για οτιδήποτε 
σας απασχολεί μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς με τη Γραμματεία και να αφήσετε 
το μήνυμά σας. 

 
Με τις ευχές μας για μια ευχάριστη, δημιουργική και αποτελεσματική σχολική χρονιά. 

 

 


