
ενημερώνουμε ότι το κά-

πνισμα απαγορεύεται αυ-

στηρά σε όλους τους χώ-

ρους του σχολείου, κλει-

στούς και ανοιχτούς.  Το 

κάπνισμα στο σχολικό χώ-

ρο αποτελεί ποινικό αδί-

κημα. 

Ενημέρωση από την  

ιστοσελίδα του                    

σχολείου 

Σας ενημερώνουμε ότι η 

ιστοσελίδα  του σχολείου 

μας έχει ενημερωθεί για 

φέτος  και μπορείτε να την 

επισκέπτεστε  στη διεύ-

θυνση                                                               

d i m - le me so s11 - kb -

lem.schools.ac.cy / 

Εκεί θα μπορείτε να βρείτε 

πληροφορίες για τη λει-

τουργία του σχολείου κα-

θώς και ενημέρωση για 

δράσεις και προγράμματα 

τα οποία το σχολείο οργα-

νώνει. 

Επικοινωνία  
με δασκάλους 

Μέσα στα πλαίσια της κα-

λύτερης ενημέρωσης και 

της αγαστής συνεργασίας 

σχολείου και οικογένειας  

θεωρούμε απαραίτητη την 

επικοινωνία σας με τους 

δασκάλους των παιδιών 

σας.  Λόγω των περιορι-

σμών που οφείλονται στην 

πρόληψη για την εξάπλω-

ση του covid-19 δεν επι-

τρέπεται η παρουσία των 

γονιών στο χώρο του σχο-

λείου.  Έτσι η επικοινωνία 

σας με τους δασκάλους θα 

πρέπει να γίνεται μόνο 

τηλεφωνικά σε καθορισμέ-

νη μέρα και ώρα που φαί-

νεται στον  κατάλογο που 

επισυνάπτεται.  Οι υπεύ-

θυνοι δάσκαλοι των τάξε-

ων θα καθορίσουν τηλε-

φωνικά ραντεβού με τον 

κάθε γονιό ξεχωριστά και 

θα ενημερωθείτε πολύ 

σύντομα.    Τονίζουμε ξανά 

την ανάγκη συνεργασίας 

και στήριξης ανάμεσα στο 

σχολείο και την οικογέ-

νεια,  πάντα με στόχο την 

πρόοδο και την ευημερία 

των παιδιών. 

Περιβαλλοντικές     

Δράσεις του σχολείου 

 Στα πλαίσια του μαθήμα-

τος της Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης και στοχεύο-

ντας στην καλλιέργεια οι-

κολογικής συνείδησης θέ-

λουμε να υπενθυμίσουμε  

τις πιο κάτω περιβαλλοντι-

κές δράσεις οι οποίες 

πραγματοποιούνται στο 

σχολείο: 

-Συλλογή τηγανέλαιου σε 

συνεργασία με τον Μη 

Κερδοσκοπικό Οργανισμό 

ΑΚΤΗ  

-Ανακύκλωση μπαταριών 

Σχολεία χωρίς καπνό 

Μετά από τη  θέσπιση 

σχετικής νομοθεσίας σας 

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 ανακοι-

νώσεις του σχολείου ή των 

δασκάλων.  Απαραίτητα 

επίσης καθημερινός 

έλεγχος πρέπει να γίνεται 

και στη τσάντα του παι-

διού 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.  
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Επίβλεψη των παιδιών στο σπίτι και φροντίδα για                           
την κατ’ οίκον εργασία τους  

Βασιλέως Κωνστα-
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Δημιουργία των λογαριασμών Office365 

Έγκαιρη προσέλευση των παιδιών στο σχολείο και 

τήρηση του ωραρίου 

Η σωστή και εύρυθμη λει-

τουργία του σχολείου στη-

ρίζεται σε μεγάλο βαθμό 

και στην τήρηση των κανο-

νισμών οι οποίοι καθορί-

ζονται 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 αποχώ-

ρησή τους είναι υποχρεω-

τική.  Τα παιδιά πρέπει να 

βρίσκονται στο χώρο του 

σχολείου μετά τις 7:30π.μ. 

και πριν την έναρξη των 

μαθημάτων στις 7:45π.μ..  

Για το χρονικό διάστημα 

από τις 7:00π.μ. μέχρι τις 

7:30π.μ. λειτουργεί ο 

θεσμός της επιτήρησης  

όσων παιδιών έχουν δη-

λώσει και έχουν καταχω-

ρηθεί στους καταλόγους 

του Συνδέσμου Γονέων.  

Παιδιά που καθυστε-

ρούν 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 παι-

διών.  Παιδιά που για 

σοβαρούς λόγους πρέπει 

να αποχωρήσουν πριν 

από τη λήξη των μαθη-

μάτων θα πρέπει να ενη-

μερώσουν απαραίτητα 

το δάσκαλο/δασκάλα 

και το άτομο που θα τα 

παραλάβει πρέπει να 

υπογράψει σωστά το 

σχετικό έντυπο αποχώ-

ρησης που βρίσκεται στo 

προαύλιο του σχολείου.  

Επίσης θέλουμε να υπεν-

θυμίσουμε ότι είναι υπο-

χρέωση των γονιών να 

ενημερώνουν το σχολείο 

για απουσία των παι-

διών τους είτε από την 

προηγούμενη μέρα είτε 

το πρωί. 

έτοιμοι, αν χρειαστεί,  να 

προχωρήσουμε με εξ 

αποστάσεως εκπαίδευ-

ση.  Τις επόμενες μέρες, 

όσοι γονείς έχουν απο-

στείλει το έντυπο συγκα-

τάθεσης  θα πάρουν ο-

δηγίες για ενεργοποίηση 

του λογαριασμού του 

παιδιού τους.   Για τα 

παιδιά της Στ΄ τάξης δεν 

χρειάζεται η δημιουργία 

νέου λογαριασμού αφού 

Σας έχει αποσταλεί 

έντυπο συγκατάθεσης για 

δημιουργία λογαριασμών 

Office365 για όλα τα παι-

διά που δεν έχουν ήδη 

λογαριασμό από την περ-

σινή σχολική χρονιά, δη-

λαδή για όλα τα παιδιά 

της Δ΄ και Ε΄ τάξης.  Η συ-

γκατάθεσή σας είναι απα-

ραίτητη για να δημιουρ-

γήσουμε τους λογαρια-

σμούς και να είμαστε 

θα χρησιμοποιήσουν 

τους  περσινούς και 

έχουν πάρει οδηγίες από 

τις δασκάλες τους για τα 

επόμενα βήματα. 

και το μεσημέρι.  Παρα-

καλούμε πολύ όπως τη-

ρείτε τις οδηγίες για να 

αποφύγουμε συνωστι-

σμό και για καλύτερο 

έλεγχο των παιδιών.  

Επίσης ζητούμε από 

όλους να επιδεικνύετε 

την απαραίτητη υπομο-

νή ειδικά το μεσημέρι  

όταν έρχεστε να παρα-

λάβετε τα παιδιά σας. 

Όπως έχετε ενημερωθεί 

από τις πρώτες μέρες 

λειτουργίας του σχολεί-

ου κάθε τάξη χρησιμο-

ποιεί συγκεκριμένο κά-

γκελο τόσο το πρωί όσο 
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Χρήση εισόδων και εξόδων του σχολείου 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΛΕΜΕΣΟΥ ΙΑ΄ (ΚΒ) -ΤΣΙΡΕΙΟ 

«Η εκπαίδευση  

είναι δύναμη  

που  γιατρεύει  

την  ψυχή»  

Πλάτων  


