
χρι τις 7:30 λειτουργεί ο 
θεσμός της επιτήρησης 
όσων παιδιών έχουν δη-
λώσει και έχουν καταχω-
ρηθεί στους καταλόγους 
του Συνδέσμου Γονέων.  
Παιδιά που καθυστερούν 
το πρωί προκαλούν ανα-
στάτωση στην τάξη με την 
είσοδό τους και χάνουν 
σημαντικό μέρος του μα-
θήματος.    Πολύ σημαντι-
κή επίσης είναι η τήρηση 
του ωραρίου αποχώρησης 
των παιδιών.  Παιδιά που 
για σοβαρούς λόγους πρέ-
πει να αποχωρήσουν πριν 
από τη λήξη των μαθημά-
των θα πρέπει να ενημε-
ρώσουν απαραίτητα το 
δάσκαλο/δασκάλα και το 
άτομο που θα τα παραλά-
βει πρέπει να υπογράψει 
σωστά το σχετικό έντυπο 
αποχώρησης που βρίσκε-
ται στo προαύλιο του σχο-
λείου.  Επίσης θέλουμε να 
υπενθυμίσουμε ότι είναι 
υποχρέωση των γονιών 
να ενημερώνουν το σχο-
λείο για απουσία των παι-
διών τους είτε από την 
προηγούμενη μέρα είτε 
το πρωί. 

Ενημέρωση από την ιστο-
σελίδα του σχολείου: Σας 
ενημερώνουμε ότι η ιστο-
σελίδα  του σχολείου μας 
έχει ενημερωθεί για φέτος  
και μπορείτε να την επι-
σκέπτεστε  στη διεύθυνση                                                               
dim-lemesos11-kb-
lem.schools.ac.cy.  Εκεί θα 
μπορείτε να βρείτε πληρο-
φορίες για τη λειτουργία 
του σχολείου καθώς και 
ενημέρωση για δράσεις 
και προγράμματα τα οποί-
α το σχολείο οργανώνει. 

Αγαπητοί γονείς, 

Επικοινωνούμε ξανά μαζί 
σας για να σας ενημερώ-
σουμε και  να υπενθυμί-
σουμε ορισμένα σημεία τα 
οποία θεωρούμε πολύ 
σημαντικά για την εύρυθ-
μη λειτουργία του σχολεί-
ου μας. 

Επικοινωνία με  τους δα-
σκάλους/λες του σχολεί-
ου μας :  Μέσα στα πλαί-
σια της καλύτερης ενημέ-
ρωσης και της αγαστής 
συνεργασίας σχολείου και 
οικογένειας  θεωρούμε 
απαραίτητη την επικοινω-
νία σας με τους δασκά-
λους των παιδιών σας.  
Λόγω των περιορισμών 
που οφείλονται στην πρό-
ληψη για την εξάπλωση 
του covid-19 δεν επιτρέπε-
ται η παρουσία των γο-
νιών στον χώρο του σχο-
λείου.  Έτσι η επικοινωνία 
σας με τους δασκάλους θα 
πρέπει να γίνεται μόνο 
τηλεφωνικά σε καθορι-
σμένη 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 ξα-
νά την ανάγκη συνεργασί-
ας  ανάμεσα στο σχολείο 
και την οικογένεια,  πάντα 
με στόχο την πρόοδο και 
την ευημερία των παιδιών. 

 

 

Επίβλεψη των παιδιών 
στο σπίτι και φροντίδα 
για την κατ’ οίκον εργασί-
α τους: Ευθύνη των γο-
νιών στο σπίτι είναι η επί-
βλεψη των παιδιών και η 
φροντίδα για την κατ’ οί-
κον εργασία τους.  Επίσης 
πρέπει να ελέγχεται καθη-
μερινά ο φάκελος επικοι-
νωνίας του παιδιού για 
τυχόν ανακοινώσεις του 
σχολείου ή των δασκάλων.  
Απαραίτητα επίσης καθη-
μερινός 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 φροντί-
δα για την οργάνωση της 
σχολικής τσάντας πρέπει 
να γίνει μέρος της καθημε-
ρινής 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-
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Σ Ε Λ Ι Δ Α  2  Χρήση εισόδων και εξόδων 
του σχολείου:  Όπως έχετε 
ενημερωθεί από τις πρώτες 
μέρες λειτουργίας του σχο-
λείου κάθε τάξη χρησιμο-
ποιεί συγκεκριμένο κάγκελο 
τόσο το πρωί όσο και το με-
σημέρι.  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. 

Αντιμετώπιση και μέτρα 

προστασίας κατά του κορω-

νοϊού COVID-19:  Όπως όλοι 

γνωρίζουμε τα σχολεία λει-

τουργούν εφαρμόζοντας το 

υγειονομικό πρωτόκολλο 

που μας έχει αποσταλεί από 

το ΥΠΠΑΝ και το Υπουργείο 

Υγείας.  Υπενθυμίζουμε τη 

δική σας υποχρέωση ως γο-

νείς να ελέγχετε τα παιδιά 

σας καθημερινά και αν 

παρουσιάσουν οποιοδή-

ποτε ύποπτο σύμπτωμα 

θα πρέπει να τα κρατήσε-

τε στο σπίτι και να συμ-

βουλευτείτε τον παιδία-

τρό σας.  Σε αυτές τις περι-

πτώσεις θα πρέπει να ενη-

μερώνεται ο δάσκαλος του 

παιδιού ή η γραμματεία 

του σχολείου.  Σε περιπτώ-

σεις που ενημερώνεστε ότι 

το παιδί σας είναι στενή 

επαφή κρούσματος , θα 

πρέπει να ακολουθήσετε 

τις οδηγίες του Υπουργεί-

ου Υγείας και να ενημερώ-

σετε οπωσδήποτε το σχο-

λείο.   Θα θέλαμε να τονί-

σουμε ότι σε περιπτώσεις 

κρούσματος στο σχολικό 

χώρο θα ακολουθήσουμε 

τις οδηγίες του Υπουργεί-

ου Υγείας και θα ενημερώ-

σουμε προσωπικά τις 

οικογένειες  που επηρε-

άζονται. 

Περιβαλλοντικές Δρά-

σεις του σχολείου: Στα 

πλαίσια του μαθήματος 

της Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης, θέλουμε 

να υπενθυμίσουμε  τις 

πιο κάτω περιβαλλοντι-

κές δράσεις οι οποίες 

πραγματοποιούνται στο 

σχολείο: 

Συλλογή τηγανελαίου σε 

συνεργασία με τον Μη 

Κερδοσκοπικό Οργανι-

σμό ΑΚΤΗ  

Ανακύκλωση μπαταριών 

Δημιουργία του σχολι-

κού λαχανόκηπου και 

βοτανόκηπου  

Ανακύκλωση πλαστικού 

και χαρτιού σε συνεργα-

σία με την Green dot. 

(Join a team with a code) 

και να καταχωρήσετε τον 

κωδικό της τάξης σας.   

Σε περίπτωση που αντι-

μετωπίζετε οποιοδήποτε 

πρόβλημα, παρακαλού-

με όπως ενημερώσετε 

άμεσα τον εκπαιδευτικό 

της τάξης του παιδιού 

σας. 

 

 

 

Συμμετοχή σε προγράμ-

ματα: Το σχολείο μας 

συμμετέχει σε διάφορα 

εκπαιδευτικά προγράμ-

ματα, τα οποία προά-

γουν τους στόχους  των 

Αναλυτικών Προγραμμά-

των του ΥΠΠΑΝ και ταυ-

Ενεργοποίηση  των λογα-

ριασμών Office365:  

Είναι απαραίτητη και ε-

πείγουσα ανάγκη η ενερ-

γοποίηση των λογαρια-

σμών Office365 των παι-

διών σας, ώστε να είμα-

στε έγκαιρα προετοιμα-

σμένοι για αξιοποίηση 

του Microsoft Teams κατά 

τη διάρκεια της φετινής 

σχολικής χρονιάς.  Ανα-

γκαίο επίσης είναι να  

συνδεθείτε στη νέα ομά-

δα που έχει ετοιμάσει ο/η 

εκπαιδευτικός του παι-

διού σας.   Για το σκοπό 

αυτό θα χρειαστεί, αφού 

συνδεθείτε στο Microsoft 

Teams με τους κωδικούς 

σας, να επιλέξετε σύνδε-

ση σε ομάδα  με κωδικό 
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«Η εκπαίδευση  

είναι δύναμη  

που  γιατρεύει  

την  ψυχή»  

Πλάτων  

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 Εταιρι-

κών Σχολείων UNESCO και 

για πρώτη χρονιά στα προ-

γράμματα Μαθαίνω για τα 

Δάση και Μικροί Εκπαιδευ-

τές για το Διαδίκτυο.   Για 

την πορεία των προγραμ-

μάτων και για τις δράσεις 

που υλοποιούνται στα 

πλαίσιά τους,  μπορείτε να 

ενημερώνεστε από την ι-

στοσελίδα του σχολείου.   


