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2Ο Ενημερωτικό Δελτίο προς τους γονείς    Οκτώβριος 2020 

 

Αγαπητοί γονείς 

 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων έχει ήδη δοθεί στους μαθητές κι εφαρμόζεται, γι’ αυτό 

παρακαλείστε να ελέγχετε τη σάκα των παιδιών για να έχουν μέσα τα σωστά βιβλία και τετράδια. 

 

 Σας υπενθυμίζουμε ότι το Σχολείο μας συμμετέχει στα πιο κάτω προγράμματα: 

 

Οικολογικά Σχολεία: Πρόγραμμα στο οποίο δίνουμε έμφαση στην καλλιέργεια οικολογικής και 

περιβαλλοντικής συνείδησης στα παιδιά με δραστηριότητες όπως εξοικονόμηση κι επανάχρηση 

αντικειμένων και ανακύκλωση. 

 

LEAF: Δίνεται σημασία στην προστασία κι ανάπτυξη του πρασίνου, με δενδροφυτεύσεις, 

καλλιέργεια και φροντίδα φυτών στον κήπο και τις γλάστρες.  Επισκέψεις σε δάση και 

Περιβαλλοντικά κέντρα. 

 

Τηγανοκίνηση: Ένα πρόγραμμα που σκοπό έχει τη μετατροπή των άχρηστων και βλαβερών για 

το περιβάλλον καύσιμη ύλη. Μπορείτε να συλλέγετε τα τηγανέλαια σας και να τα αποστέλλετε σε 

ένα πλαστικό δοχείο στο Σχολείο. 

 

Συλλογή μπαταριών: Συλλέγουμε μπαταρίες τις οποίες μαζεύει ο Σύνδεσμος Α.Φ.Η.Σ. Κύπρου. 

 

 

 

Με την ευκαιρία αυτής της επικοινωνίας, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε κάποια θέματα 

τα οποία θεωρούμε σημαντικά: 

 

 Απουσίες μαθητών: 

Σε περίπτωση απουσίας του παιδιού σας, σας παρακαλούμε όπως μας ενημερώνετε έγκαιρα για 

αυτήν, 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 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. 

 

 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. 

 



 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. 

 

 ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ Μαθητών: 

Σε περίπτωση κατά την οποία το παιδί σας μπορεί να έχει κάποια «σύγκρουση» με άλλα παιδιά, 

παράκλησή μας είναι να μην παρεμβαίνετε εσείς προσωπικά προς τα ξένα παιδιά, ζητώντας 

εξηγήσεις ή κάνοντας παρατηρήσεις.  Αυτό, μόνο παρεξηγήσεις και αναστάτωση μπορεί να 

προκαλέσει, χωρίς να λύνετε προβλήματα.  Μπορείτε να συζητήσετε τέτοια θέματα με τον υπεύθυνο 

τμήματος του παιδιού σας, και αν συνεχίζεται το πρόβλημα, με τη διευθύντρια του σχολείου. 

 

Σας ευχαριστούμε για τη μέχρι τώρα συνεργασία και κατανόηση. 

 

Από το σχολείο 

 

 


