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14 Σεπτεμβρίου 2020 
 
Αγαπητοί  μας γονείς και κηδεμόνες, 
 
Με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς η διεύθυνση και το διδακτικό προσωπικό του 
σχολείου, σας καλωσορίζουμε στο νέο αυτό ταξίδι, που φέτος ξεκινά κάτω από ιδιαίτερες και 
ιδιάζουσες συνθήκες. Καλωσορίζουμε και τα παιδιά σας και ευχόμαστε σε όλους μια υγιή, 
παραγωγική και δημιουργική χρονιά. Ιδιαίτερα καλωσορίζουμε τα παιδιά της Α’ τάξης και τους 
ευχόμαστε σύντομα να εξοικειωθούν με το νέο τους περιβάλλον κερδίζοντας καινούριες εμπειρίες, 
γνώσεις και αποκτώντας νέους φίλους. Τους υποσχόμαστε ότι θα έχουν όλη μας την υποστήριξη, 
μιας και δεν είχαμε την ευκαιρία να τους υποδεχτούμε τον Μάιο, και να τους βοηθήσουμε να έχουν 
μία πιο ομαλή μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό. Όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε να 
μετουσιώσουμε το όραμα του σχολείου για ένα ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ όπου καθημερινά τα παιδιά 
θα κατακτούν βασικές γνώσεις, θα καλλιεργούν κομβικές δεξιότητες για τον 21ον αιώνα και θα 
αναπτύσσουν στάσεις και συμπεριφορές που θα προάγουν τις δημοκρατικές αξίες, την ισότητα, την 
αλληλεγγύη και την ενσυναίσθηση. Ευελπιστούμε να χτίζουμε καθημερινά ένα περιβάλλον μάθησης 
όπου όλα τα παιδιά θα είναι χαρούμενα, θα μαθαίνουν και θα προοδεύουν σε συνθήκες συνεργασίας, 
φροντίδας και αλληλοϋποστήριξης. Η προσπάθειά μας αυτή, θα είναι αληθινά αποτελεσματική μόνο 
όταν υπάρχει εποικοδομητική και ειλικρινής συνεργασία μεταξύ όλων των εταίρων της εκπαιδευτικής 
κοινότητας, αναπόσπαστο κομμάτι της οποίας αποτελείτε και εσείς οι γονείς. Προσβλέπουμε στη 
στενή συνεργασία μαζί σας, αφού πιστεύουμε πως εκπαιδευτικοί και γονείς είναι οι πιο φυσικοί 
σύμμαχοι στον καθημερινό αγώνα για την πρόοδο των παιδιών και την επίτευξη των εκπαιδευτικών 
στόχων.  
 
Βασική προτεραιότητα της φετινής χρονιάς και εν μέσω πανδημίας, θα είναι η καλλιέργεια στάσεων, 
συμπεριφορών και δεξιοτήτων που θα διασφαλίσουν την υγειονομική ασφάλεια της κοινότητάς μας. Η 
προσπάθεια όλων μας θα είναι συντονισμένη προς την ομαλή λειτουργία του σχολείου με βάση τους 
υγειονομικούς κανόνες προφύλαξης, οι οποίοι θα τηρούνται με σχολαστικότητα. Καθημερινή μέριμνα 
μας θα είναι όπως η όποια εργασία στη σχολική μας μονάδα  να γίνεται μέσα σε συνθήκες πλήρους 
ασφάλειας των παιδιών αλλά και του εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού. Αναλυτικά για την 
εφαρμογή του υγειονομικού πρωτοκόλλου, θα σας ενημερώσουμε με ξεχωριστή ανακοίνωση. 
 
Με την έναρξη ωστόσο της σχολικής χρονιάς θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε θέματα που σχετίζονται 
με τους Κανονισμούς  Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων και αφορούν στην ομαλή διεξαγωγή  του 
εκπαιδευτικού έργου.  
 

➢ Προσέλευση και παραλαβή των παιδιών 
 

Το σχολείο λειτουργεί καθημερινά από τις 7:45 π.μ. ως τις 1:05 μ.μ.  Αργοπορημένη άφιξη των 
παιδιών παρεμποδίζει την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος και πρέπει να αιτιολογείται. 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, στο 
γραφείο της γραμματέας του σχολείου. Σε περίπτωση που το παιδί σας θα απουσιάσει, ΠΡΕΠΕΙ να 
ενημερώνετε το σχολείο εγκαίρως στο τηλέφωνο 22350290. Από τη σχολική χρονιά 2015-16, ισχύει 
και η νέα πολιτική του ΥΠΠ, σύμφωνα με την οποία οι γονείς θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό 
έντυπο, αιτιολογώντας την απουσία του παιδιού τους.  



 

 
➢ Μαθητική στολή 

 
Τα παιδιά  πρέπει να έρχονται καθημερινά στο σχολείο με τη μαθητική στολή που είναι για τα αγόρια 
γκρίζο παντελόνι (κοντό ή μακρύ αναλόγως εποχής) με άσπρη φανέλα και για τα κορίτσια 
γκρίζα φούστα ή γκρίζο παντελόνι με άσπρη φανέλα. Η επίσημη στολή είναι για τα αγόρια 
γκρίζο μακρύ παντελόνι με άσπρο πουκάμισο και για τα κορίτσια μπλε φούστα και άσπρο 
πουκάμισο.    

 
Για το μάθημα της Γυμναστικής τα παιδιά πρέπει να φορούν άσπρη φανέλα και μπλε ή μαύρο 
παντελονάκι  γυμναστικής και κατάλληλα αθλητικά παπούτσια. Συστήνεται  να φοράνε καπελάκι για 
τον ήλιο. Σημειώνεται ότι η χρήση αθλητικής φόρμας επιτρέπεται μόνο κατά τους χειμερινούς 
μήνες και δεν αντικαθιστά τη στολή. Σχετικά έντυπα για παραγγελίες ρούχων θα σας σταλούν από 
τον Σύνδεσμο Γονέων του σχολείου μας. Ειδικά για το μάθημα της γυμναστικής ισχύουν και 
επιπρόσθετα μέτρα ασφάλειας, τα οποία θα σας σταλούν άμεσα.   

 
➢ Σχολική τσάντα 

 
Το βάρος της σχολικής τσάντας επηρεάζει τη σωματική υγεία των παιδιών γι’ αυτό θα πρέπει να 
γίνεται καθημερινός έλεγχος ώστε τα παιδιά να μεταφέρουν μαζί τους μόνο τα σχολικά βιβλία και 
τη γραφική ύλη που χρειάζονται για τη διεξαγωγή των μαθημάτων κάθε μέρας σύμφωνα με το 
ωρολόγιο πρόγραμμα.  

 
➢ Επικοινωνία δασκάλων – γονιών/ Φάκελος επικοινωνίας 

 
Στο σχολείο  μας λειτουργεί 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 το παιδί σας ειδικότερα. Παράλληλα θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον φάκελο αυτό για να 
κοινοποιήσετε οποιοδήποτε θέμα προς τον δάσκαλο της τάξης ή τη διεύθυνση του σχολείου. 
Παρακαλούμε να τον ελέγχετε καθημερινά και να αποφεύγεται η χρήση του για φύλαξη άλλων 
φυλλαδίων ή εργασιών των παιδιών. Στο φάκελο επικοινωνίας των παιδιών θα βρείτε επίσης έντυπα 
που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου και τα οποία καλείστε να συμπληρώσετε. Παρόλο του ότι η  
αξιοποίηση της ιστοσελίδας του σχολείου μας και της ηλεκτρονικής επικοινωνίας θα περιορίσει την 
χρήση του φακέλου επικοινωνίας για φέτος, θα σας παρακαλούσαμε όπως σε ότι αφορά τα όποια 
έντυπα, να τα συμπληρώνετε εγκαίρως και τα αποστέλλετε το συντομότερο στο σχολείο, προς 
την καλύτερη οργάνωση του σχολείου.  

 
➢ Επισκέψεις γονέων – Ασφάλεια των παιδιών  

Οι στενές σχέσεις και η συστηματική επικοινωνίας εκπαιδευτικών – γονιών κρίνονται απαραίτητες για 
την μεγιστοποίηση των μαθησιακών και άλλων αποτελεσμάτων κάθε παιδιού. Λόγω της πανδημίας 
και των περιοριστικών μέτρων, οι επισκέψεις γονέων στο σχολείο απαγορεύονται. Η επικοινωνία 
των γονιών θα γίνεται τηλεφωνικά σε τακτές ώρες κάθε βδομάδα, σύμφωνα με το ωρολόγιο 
πρόγραμμα που θα σταλεί στο σπίτι και το πρόγραμμα επισκέψεων όλων των εκπαιδευτικών.    
 

➢ Λειτουργία Προαιρετικού Ολοήμερου Σχολείου (ΠΟΣ) 
 

Στο σχολείο μας θα λειτουργεί και φέτος Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο (ΠΟΣ) αμέσως μετά τη 
λήξη των μαθημάτων. Από την περσινή χρονιά εγκαινιάστηκε και ο θεσμός των σχολείων ΣΤΕΜ, που 
λειτουργούν το απόγευμα για τους μαθητές των Στ’ τάξεων που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον. 



Ενημέρωση για τα υγειονομικά πρωτόκολλα και την οργάνωση των ΠΟΣ / ΣΤΕΜ θα πάρετε 
αργότερα.  
 
 

 
Τελειώνοντας ευχόμαστε και πάλι σε όλους ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ, υγεία, προσωπική και 
οικογενειακή ευτυχία. 
           
 Η  Διευθύντρια και το διδακτικό προσωπικό  
                                                                                                                 
 


