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Επικοινωνούμε ξανά μαζί
σας για να σας ενημερώσουμε και να υπενθυμίσουμε ορισμένα σημεία τα
οποία θεωρούμε πολύ
σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου μας.
Επικοινωνία με τους δασκάλους/λες του σχολείου μας : Μέσα στα πλαίσια της καλύτερης ενημέρωσης και της αγαστής
συνεργασίας σχολείου και
οικογένειας
θεωρούμε
απαραίτητη την επικοινωνία σας με τους δασκάλους των παιδιών σας.
Λόγω των περιορισμών
που οφείλονται στην πρόληψη για την εξάπλωση
του covid-19 δεν επιτρέπεται η παρουσία των γονιών στον χώρο του σχολείου. Έτσι η επικοινωνία
σας με τους δασκάλους θα
πρέπει να γίνεται μόνο
τηλεφωνικά σε καθορισμένη μέρα και ώρα που
φαίνεται στον κατάλογο
που επισυνάπτεται.
Οι
υπεύθυνοι δάσκαλοι των
τάξεων επικοινωνούν με
τον κάθε γονιό ξεχωριστά
και ενημερώνουν για τα
θέματα που αφορούν το
παιδί του. Τονίζουμε ξανά την ανάγκη συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο
και την οικογένεια, πάντα
με στόχο την πρόοδο και
την ευημερία των παιδιών.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021
Επίβλεψη των παιδιών
στο σπίτι και φροντίδα
για την κατ’ οίκον εργασία τους: Ευθύνη των γονιών στο σπίτι είναι η επίβλεψη των παιδιών και η
φροντίδα για την κατ’ οίκον εργασία τους. Επίσης
πρέπει να ελέγχεται καθημερινά ο φάκελος επικοινωνίας του παιδιού για
τυχόν ανακοινώσεις του
σχολείου ή των δασκάλων.
Απαραίτητα επίσης καθημερινός έλεγχος πρέπει να
γίνεται και στη τσάντα του
παιδιού σας έτσι ώστε να
μεταφέρει μαζί του στο
σχολείο μόνο τα βιβλία,
τετράδια και ό,τι άλλο
είναι απαραίτητο για την
επόμενη μέρα. Η φροντίδα για την οργάνωση της
σχολικής τσάντας πρέπει
να γίνει μέρος της καθημερινής προετοιμασίας του
παιδιού για το σχολείο.
Έγκαιρη προσέλευση των
παιδιών και τήρηση του
ωραρίου: Η σωστή και
εύρυθμη λειτουργία του
σχολείου στηρίζεται σε
μεγάλο βαθμό και στην
τήρηση των κανονισμών οι
οποίοι καθορίζονται από
το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού. Η τήρηση του
ωραρίου λειτουργίας του
σχολείου τόσο για την
προσέλευση των παιδιών
στο σχολείο όσο και για
την αποχώρησή τους είναι
υποχρεωτική. Τα παιδιά
πρέπει να βρίσκονται
στον χώρο του σχολείου
μετά τις 7:30 και πριν την
έναρξη των μαθημάτων
στις 7:45. Για το χρονικό
διάστημα από τις 7:00 μέ-

χρι τις 7:30 λειτουργεί ο
θεσμός της επιτήρησης
όσων παιδιών έχουν δηλώσει και έχουν καταχωρηθεί στους καταλόγους
του Συνδέσμου Γονέων.
Παιδιά που καθυστερούν
το πρωί προκαλούν αναστάτωση στην τάξη με την
είσοδό τους και χάνουν
σημαντικό μέρος του μαθήματος. Πολύ σημαντική επίσης είναι η τήρηση
του ωραρίου αποχώρησης
των παιδιών. Παιδιά που
για σοβαρούς λόγους πρέπει να αποχωρήσουν πριν
από τη λήξη των μαθημάτων θα πρέπει να ενημερώσουν απαραίτητα το
δάσκαλο/δασκάλα και το
άτομο που θα τα παραλάβει πρέπει να υπογράψει
σωστά το σχετικό έντυπο
αποχώρησης που βρίσκεται στo προαύλιο του σχολείου. Επίσης θέλουμε να
υπενθυμίσουμε ότι είναι
υποχρέωση των γονιών
να ενημερώνουν το σχολείο για απουσία των παιδιών τους είτε από την
προηγούμενη μέρα είτε
το πρωί.
Ενημέρωση από την ιστοσελίδα του σχολείου: Σας
ενημερώνουμε ότι η ιστοσελίδα του σχολείου μας
έχει ενημερωθεί για φέτος
και μπορείτε να την επισκέπτεστε στη διεύθυνση
dim-lemesos11-kblem.schools.ac.cy. Εκεί θα
μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τη λειτουργία
του σχολείου καθώς και
ενημέρωση για δράσεις
και προγράμματα τα οποία το σχολείο οργανώνει.

Χρήση εισόδων και εξόδων
του σχολείου: Όπως έχετε
ενημερωθεί από τις πρώτες
μέρες λειτουργίας του σχολείου κάθε τάξη χρησιμοποιεί συγκεκριμένο κάγκελο
τόσο το πρωί όσο και το μεσημέρι. Παρακαλούμε πολύ
όπως τηρείτε τις οδηγίες για
να αποφύγουμε συνωστισμό
και για καλύτερο έλεγχο των
παιδιών.
Επίσης ζητούμε
από όλους να επιδεικνύετε
την απαραίτητη υπομονή
ειδικά το μεσημέρι όταν
έρχεστε να παραλάβετε τα
παιδιά σας.
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Αντιμετώπιση και μέτρα
προστασίας κατά του κορωνοϊού COVID-19: Όπως όλοι
γνωρίζουμε τα σχολεία λειτουργούν εφαρμόζοντας το
υγειονομικό
πρωτόκολλο
που μας έχει αποσταλεί από
το ΥΠΠΑΝ και το Υπουργείο
Υγείας. Υπενθυμίζουμε τη
δική σας υποχρέωση ως γο«Η εκπαίδευση
είναι δύναμη
που γιατρεύει
την ψυχή»
Πλάτων
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Ενεργοποίηση των λογαριασμών
Office365:
Είναι απαραίτητη και επείγουσα ανάγκη η ενεργοποίηση των λογαριασμών Office365 των παιδιών σας, ώστε να είμαστε έγκαιρα προετοιμασμένοι για αξιοποίηση
του Microsoft Teams κατά
τη διάρκεια της φετινής
σχολικής χρονιάς. Αναγκαίο επίσης είναι να
συνδεθείτε στη νέα ομάδα που έχει ετοιμάσει ο/η
εκπαιδευτικός του παιδιού σας. Για το σκοπό
αυτό θα χρειαστεί, αφού
συνδεθείτε στο Microsoft
Teams με τους κωδικούς
σας, να επιλέξετε σύνδεση σε ομάδα με κωδικό

νείς να ελέγχετε τα παιδιά
σας καθημερινά και αν
παρουσιάσουν οποιοδήποτε ύποπτο σύμπτωμα
θα πρέπει να τα κρατήσετε στο σπίτι και να συμβουλευτείτε τον παιδίατρό σας. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να ενημερώνεται ο δάσκαλος του
παιδιού ή η γραμματεία
του σχολείου. Σε περιπτώσεις που ενημερώνεστε ότι
το παιδί σας είναι στενή
επαφή κρούσματος , θα
πρέπει να ακολουθήσετε
τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και να ενημερώσετε οπωσδήποτε το σχολείο. Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι σε περιπτώσεις
κρούσματος στο σχολικό
χώρο θα ακολουθήσουμε
τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και θα ενημερώ(Join a team with a code)
και να καταχωρήσετε τον
κωδικό της τάξης σας.
Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε
πρόβλημα, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε
άμεσα τον εκπαιδευτικό
της τάξης του παιδιού
σας.

Συμμετοχή σε προγράμματα: Το σχολείο μας
συμμετέχει σε διάφορα
εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία προάγουν τους στόχους των
Αναλυτικών Προγραμμάτων του ΥΠΠΑΝ και ταυ-

σουμε προσωπικά τις
οικογένειες που επηρεάζονται.
Περιβαλλοντικές Δράσεις του σχολείου: Στα
πλαίσια του μαθήματος
της
Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης, θέλουμε
να υπενθυμίσουμε τις
πιο κάτω περιβαλλοντικές δράσεις οι οποίες
πραγματοποιούνται στο
σχολείο:
Συλλογή τηγανελαίου σε
συνεργασία με τον Μη
Κερδοσκοπικό Οργανισμό ΑΚΤΗ
Ανακύκλωση μπαταριών
Δημιουργία του σχολικού λαχανόκηπου και
βοτανόκηπου
Ανακύκλωση πλαστικού
και χαρτιού σε συνεργασία με την Green dot.
τόχρονα τους στόχους της
σχολικής μας
μονάδας.
Συμμετέχουμε για δεύτερη
χρονιά στο πρόγραμμα
STEM, για δεύτερη χρονιά
στο πρόγραμμα Erasmus +,
για δεύτερη χρονιά στο
Μαθητικό
Διαδικτυακό
Ραδιόφωνο, για πέμπτη
χρονιά στο Δίκτυο Εταιρικών Σχολείων UNESCO και
για πρώτη χρονιά στα προγράμματα Μαθαίνω για τα
Δάση και Μικροί Εκπαιδευτές για το Διαδίκτυο. Για
την πορεία των προγραμμάτων και για τις δράσεις
που υλοποιούνται στα
πλαίσιά τους, μπορείτε να
ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σχολείου.

