
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ Α΄ 

Μακεδονιτίσσης 17, 2417 Έγκωμη, Λευκωσία  

Τηλ.: 22350290   Φαξ: 22876143 

dim-makedonitissa1-lef@schools.ac.cy 

 

10 Σεπτεμβρίου 2018 

Θέμα:  Η νέα σχολική χρονιά 

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες και πολυαγαπημένα μας παιδιά, 

Με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς διεύθυνση και εκπαιδευτικοί του 
σχολείου μας, σας απευθύνουμε θερμότατο χαιρετισμό αγάπης και ευχόμαστε η νέα χρονιά να 
είναι ξεχωριστά χαρούμενη και δημιουργική για τον καθένα από εσάς, τόσο σε σχολικό όσο και 
σε προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο. 

Όλη η ομάδα του σχολείου θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να μπορέσουμε να 
προσφέρουμε σε όλα τα παιδιά όμορφες και μοναδικές εμπειρίες και θα εργαστούμε για την 
επιτυχία των στόχων του σχολείου μας, αλλά και για την πρόοδο και προκοπή του κάθε παιδιού 
ξεχωριστά. 

Είμαστε βέβαιοι ότι με τη δική σας συμπαράσταση και αγαστή συνεργασία, καθώς και με 
συλλογική προσπάθεια θα φέρουμε τα ποθητά αποτελέσματα. 

Ευχόμαστε λοιπόν σε όλους ΟΜΟΡΦΗ και ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ χρονιά!!! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Για την ομαλή λειτουργία του σχολείου και την ασφάλεια και πρόοδο των παιδιών είναι 
σημαντικό να τηρούμε όλοι τα πιο κάτω: 

1. Προσέλευση παιδιών:  

 Τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται στο σχολείο κάθε πρωί από τις 7:30πμ μέχρι τις 

7:40πμ και όχι αργότερα από τις 7:45πμ. Καθυστερημένη άφιξη των παιδιών στην 

τάξη δημιουργεί πολλά προβλήματα τόσο στο ίδιο το παιδί, που καλείται να δικαιολογήσει 

την αργοπορία του, όσο και στους συμμαθητές του που αποσπώνται από το μάθημα. Σε 

περίπτωση δε επαναλαμβανόμενων καθυστερήσεων θα αναγκάζεται να παίρνει άδεια 

από τη διεύθυνση γεγονός που φέρνει σε δύσκολή θέση πρωτίστως το παιδί. 

 Η παρουσία των παιδιών στο σχολείο πριν από τις 7:30 πρέπει να αποφεύγεται. Σε 

περίπτωση που ένα παιδί φθάνει στο σχολείο τόσο πρωί: 

 

 Η προσωπική του ασφάλεια είναι ευθύνη του ιδίου και των γονιών του 

 Πρέπει να φροντίζει να μη δημιουργεί με τη συμπεριφορά του προβλήματα ασφάλειας 

σε άλλα παιδιά 

 Πρέπει να αποφεύγει ενέργειες που ζημιώνουν τη σχολική περιουσία 

Τονίζουμε ότι την ευθύνη για τη σωστή ώρα προσέλευσης των παιδιών στο σχολείο 

φέρουν εξ ολοκλήρου οι γονείς και όχι τα παιδιά!!! 

2. Αποχώρηση των παιδιών:  

 Τα παιδιά μένουν στο σχολείο για όσο χρόνο προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα, 

δηλαδή μέχρι τις 1:05 μ.μ.. Όταν σχολάσουν στις 1:05, τότε η ευθύνη για την ασφάλεια 

τους βαραίνει πρωτίστως τους γονείς τους. Γι' αυτό παρακαλούμε να φροντίζετε για την 

έγκαιρη παραλαβή τους  από το σχολείο. Τονίζουμε ότι απαγορεύεται αυστηρά τα 

παιδιά να παραμένουν στο σχολείο για να παίζουν ή να διακινούνται στους χώρους του 
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σχολείου αφύλαχτα μετά το πέρας των μαθημάτων. Θα πρέπει να υποδείξετε στα παιδιά 

σας συγκεκριμένο χώρο παραλαβής τους και να είστε ιδιαίτερα προσεχτικοί όταν τα 

παραλαμβάνετε έξω από το σχολείο. Τονίζουμε ότι, για λόγους ασφάλειας, 

απαγορεύεται η διακίνηση των παιδιών στον κήπο, ιδιαίτερα στην περιοχή προς 

το χώρο στάθμευσης των δασκάλων. Σε περίπτωση που θα καθυστερήσετε να 

παραλάβετε το παιδί σας συμβουλέψτε το να απευθυνθεί μέσα στο σχολείο σε κάποιο 

από το προσωπικό που βρίσκεται εκεί για να κάνει τα ανάλογα τηλεφωνήματα. 

Υπενθυμίζουμε ότι στο σχολείο μας κατά τους μήνες Οκτώβριο – Μάιο λειτουργεί 

προαιρετικό ολοήμερο μέχρι τις 4:00μμ. 

 Αν κάποιο παιδί, για λόγους υγείας ή άλλους λόγους, πρέπει να αποχωρήσει 

προτού τελειώσουν τα μαθήματα, θα πρέπει να ενημερώνεται τόσο ο δάσκαλος όσο και η 

γραμματέας του σχολείου. Νοείται πως σε τέτοια περίπτωση κάποιος από τους γονείς 

ή άλλο εξουσιοδοτημένο, στενά συγγενικό πρόσωπο θα συνοδεύει το παιδί. 

Προτού αποχωρήσει το παιδί θα πρέπει να υπογράφετε σχετικό έντυπο, το οποίο 

βρίσκεται στη γραμματεία. Απαγορεύεται να παραλάβετε εσείς το παιδί σας από την τάξη. 

Θα απευθυνθείτε στη γραμματέα του σχολείου και αυτή θα μεριμνήσει να έρθει εκεί το 

παιδί σας. 

3. Ευπρεπής εμφάνιση των παιδιών: 

 Τα παιδιά θα πρέπει να έρχονται καθαρά και περιποιημένα στο σχολείο. Να 

αποφεύγονται οι υπερβολές, οι οποίες δε συνάδουν με τη μαθητική ιδιότητα.  

 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδεικνύεται στην πρόληψη και καταπολέμηση των 

ψειρών με συχνούς και συστηματικούς ελέγχους και ανάλογες θεραπείες αν χρειαστεί. 

 Όσον αφορά στη στολή τα παιδιά θα πρέπει να έρχονται καθημερινά με τη στολή τους. 

Επιστήνεται ιδιαίτερα η προσοχή σας στο θέμα της στολής για τη γυμναστική. Τις μέρες 

που έχουν γυμναστική θα πρέπει να φέρνουν μαζί τους ή να φοράνε από κάτω τα ρούχα 

και παπούτσια τους. Σε αντίθετη περίπτωση ΔΕΝ θα τους επιτρέπεται να κάνουν 

γυμναστική. Μετά το μάθημα της γυμναστικής θα πρέπει να φοράνε και πάλι τη στολή 

τους.  

4.  Γονείς στο σχολείο: 

 Οι επισκέψεις σας στο σχολείο, για να ενημερωθείτε για την πρόοδο του παιδιού 

σας, κρίνονται απαραίτητες. Γι’  αυτό θα σας σταλεί σύντομα το πρόγραμμα επισκέψεων, 

όπου θα μπορείτε να συναντιέστε με τους δασκάλους των παιδιών σας. Παρακαλούμε 

θερμά να φροντίζετε να ενημερώνεστε συστηματικά για τα παιδιά σας.  

 Όταν περιμένετε τα παιδιά σας να σχολάσουν, σας παρακαλούμε πολύ να μην 

πλησιάζετε στις τάξεις, για να μην αποσπάται η προσοχή των παιδιών από το μάθημα, 

έστω και τα τελευταία λεπτά που δίνονται συνήθως σημαντικές οδηγίες από τους 

εκπαιδευτικούς. Ιδιαίτερα τονίζουμε να μην ανεβαίνετε στους ορόφους, αλλά να 

υποδείξετε στα παιδιά σας ότι θα τα περιμένετε σε συγκεκριμένο χώρο, μακρυά από τις 

τάξεις. Εννοείται ότι δεν εισέρχεστε στο σχολείο πριν τις 1.00 για την παραλαβή των 

παιδιών σας. 

 Το ίδιο να ισχύει και το πρωί: αφήνετε το παιδί σας σε μια από τις εισόδους του σχολείου, 

ή στην άκρη της σκάλας και δεν το συνοδεύετε ως μέσα στην τάξη. Σε καμιά περίπτωση 

δεν ανεβαίνετε τις σκάλες ή μεταφέρετε εσείς τη σχολική τσάντα του παιδιού σας, 

ιδιαίτερα όταν αφορά σε μεγάλα παιδιά. Είναι και τούτο μια ευκαιρία για το παιδί σας να 

σταθεί στις δικές του δυνάμεις και να ωριμάσει. 



 Για τους νέους γονείς της Α΄ τάξης εννοείται ότι για τις πρώτες μέρες θα είμαστε πιο 

ελαστικοί. 

Ενημερωτικά σας αναφέρουμε ότι οι Α΄, Β1΄ και Β3΄ τάξεις θα βρίσκονται στο ισόγειο, ενώ οι 

Β΄2, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεις στον όροφο. 

5.  Σημειώματα από εκπαιδευτικούς 

Οι εκπαιδευτικοί θα σας στέλλουν κάποια σημειώματα με τα οποία θα ζητούν να προμηθεύσετε 

τα παιδιά σας με συγκεκριμένα υλικά και μέσα. Παρακαλώ όπως φροντίζετε καθημερινά, ώστε 

τα παιδιά σας να έχουν τα πιο πάνω για την ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων. Για αρχή θα 

πρέπει να φροντίσετε να έχουν καθημερινά ξησμένα μολύβια, χρώματα, σβηστήρι, ξύστρα, 

ρίγα, ψαλίδι και γόμα. 

Θα πρέπει επίσης να ντύνετε με πλαστικό διάφανο ντύμα τα τετράδια και βιβλία που τους 

δίνονται. 

Τονίζουμε ότι πρέπει να ελέγχεται και να καθαρίζεται συστηματικά και συχνά η σχολική τσάντα! 

6. Κατ΄οίκον εργασία και μεταφορά βιβλίων 

Είναι πολύ σημαντικό να ελέγχετε καθημερινά την κατ΄ οίκον εργασία των παιδιών σας, να τα 

επιβραβεύετε και να τους δίνετε την ευκαιρία να μοιράζονται μαζί σας τις καθημερινές εμπειρίες 

τους από το σχολείο, χωρίς βέβαια να τα πιέζετε. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να καθοδηγείτε 

τα παιδιά σας έτσι ώστε να ετοιμάζουν σωστά τη σχολική τους τσάντα και να μεταφέρουν στο 

σχολείο ΜΟΝΟ τα βιβλία των μαθημάτων της ημέρας σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Να 

επιμένετε να διατηρούν καθαρή και συγυρισμένη την τσάντα τους. 

7. Διατροφή των παιδιών στο σχολείο 

Τονίζουμε ιδιαίτερα τη σημασία της σωστής και υγιεινής διατροφής των παιδιών και 

παρακαλούμε όπως αποφεύγετε να προμηθεύετε τα παιδιά σας με τσιπς και γλυκά για το 

πρωινό τους. Θα πρέπει να επιμένετε σε ένα υγιεινό πρόγευμα και στην κατανάλωση φρούτων 

και λαχανικών. Για αυτό το σκοπό άλλωστε και το ΥΠΠ φροντίζει έτσι ώστε και τα σχολικά 

κυλικεία να ελέγχονται και να προσφέρουν συγκεκριμένα είδη. 

8.  Έντυπα 

Σας αποστέλλουμε σήμερα διάφορα έντυπα τα οποία θα πρέπει να συμπληρώσετε άμεσα και 

να τα επιστρέψετε το συντομότερο με τα παιδιά σας στη δασκάλα της τάξης. Τα έντυπα αυτά 

αφορούν στην ασφάλεια και υγεία των παιδιών σας και βοηθούν στην ομαλή λειτουργία του 

σχολείου.  

Τα έντυπα βρίσκονται στο φάκελο επικοινωνίας σχολείου – γονιών, ο οποίος έχει αγοραστεί 

από το Σύνδεσμο Γονέων και τους ευχαριστούμε θερμά. Ο φάκελος πρέπει να βρίσκεται 

καθημερινά στην τσάντα των παιδιών και να χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς επικοινωνίας. 

 

Τόσο η διεύθυνση του σχολείου, όσο και το υπόλοιπο προσωπικό είμαστε στη διάθεσή σας για 

οτιδήποτε χρειαστείτε!!! 

 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και ευχόμαστε και πάλι ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!!! 

            Μαρία Χατζηπιερή 

                     (Διευθύντρια) 


