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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

Αγαπητοί γονείς, 

Επικοινωνούμε ξανά μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τις πιο κάτω δραστηριότητες 

του σχολείου και να υπενθυμίσουμε ορισμένα σημεία τα οποία θεωρούμε πολύ σημαντικά 

για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου μας: 

1. Συναντήσεις με γονείς:  Μέσα στα πλαίσια της καλύτερης ενημέρωσης και της 

αγαστής συνεργασίας σχολείου και οικογένειας έχουν πραγματοποιηθεί  από όλους 

τους δασκάλους, υπεύθυνους τμημάτων, συναντήσεις με τους γονείς.   Θέλουμε να 

εκφράσουμε την ευαρέσκειά μας για την αθρόα προσέλευση των γονιών  στις 

συναντήσεις αυτές.  Τονίζουμε ξανά την ανάγκη συνεργασίας και στήριξης ανάμεσα 

στο σχολείο και την οικογένεια,  πάντα με στόχο την πρόοδο και την ευημερία των 

παιδιών. 

2. Επισκέψεις γονέων:  Επισυνάπτουμε  πίνακα στον οποίο  παρουσιάζονται οι μέρες 

επισκέψεων κάθε δασκάλου του σχολείου.  Παράκλησή μας είναι όπως τηρείτε το 

πιο κάτω πρόγραμμα για καλύτερη οργάνωση.  Η επίσκεψη και η τακτική 

ενημέρωσή σας από το δάσκαλο του παιδιού σας είναι απαραίτητη και 

επιβεβλημένη τόσο για το μαθησιακό τομέα όσο και για τη συμπεριφορά του.  

3. Σχολεία χωρίς καπνό:  Μετά από τη  θέσπιση σχετικής νομοθεσίας σας 

ενημερώνουμε ότι το κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρά σε όλους τους χώρους του 

σχολείου, κλειστούς και ανοιχτούς.  Το κάπνισμα στο σχολικό χώρο αποτελεί 

ποινικό αδίκημα. 

4. Περιβαλλοντικές Δράσεις του σχολείου: Στα πλαίσια του μαθήματος της 

Περιβαλλοντικής Αγωγής και στοχεύοντας στην καλλιέργεια οικολογικής 

συνείδησης θέλουμε να υπενθυμίσουμε  τις πιο κάτω περιβαλλοντικές δράσεις οι 

οποίες πραγματοποιούνται στο σχολείο: 

• Συλλογή τηγανελαίου σε συνεργασία με τον Μη Κερδοσκοπικό 

Οργανισμό ΑΚΤΗ  

• Συλλογή πλαστικών πωμάτων από μπουκάλια για ενίσχυση του 

Αντιρευματικού Συλλόγου.  

• Ανακύκλωση μπαταριών 

5. Συλλογή ρούχων για ενίσχυση του ΠΑΣΥΚΑΦ:  Όπως έχετε ενημερωθεί στο σχολείο 

μας θα πραγματοποιηθεί συλλογή ρουχισμού με σκοπό την ενίσχυση του 

Παγκύπριου Συνδέσμου Καρκινοπαθών και Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ).  Η δράση αυτή 

εντάσσεται στα πλαίσια της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Πολιτικής του σχολείου και 

στο πνεύμα του Εθελοντισμού.  Η παράδοση του ρουχισμού θα γίνει την 

Παρασκευή,  15/11/19 στις 8:00 π.μ. 

6. Κώδικας Καλής Συμπεριφοράς:  Το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο του σχολείου 

μας αφού μελέτησε τους κώδικες καλής συμπεριφοράς κάθε τάξης , καθόρισε τον 

Κώδικα Καλής Συμπεριφοράς του σχολείου ο οποίος έχει τυπωθεί σε τρίπτυχο και 

έχει σταλεί στο σπίτι.  Είναι απαραίτητο να  διαβάσετε και να συζητήσετε με το 

παιδί σας τον Κώδικα δίνοντας έμφαση στην ανάγκη τήρησής του. 
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7. 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. 

8. 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 στο χώρο του σχολείου μετά τις 7:30 και πριν την 
έναρξη των μαθημάτων στις 7:45.  Πριν τις 7:30 δεν υπάρχει η απαραίτητη 
επιτήρηση των παιδιών και για λόγους ασφάλειας δεν πρέπει να βρίσκονται στη 
σχολική αυλή.  Παιδιά που καθυστερούν το πρωί προκαλούν αναστάτωση στην 
τάξη με την είσοδό τους και χάνουν σημαντικό μέρος του μαθήματος.  Αν κάποιο 
παιδί καθυστερήσει θα πρέπει με τη συνοδεία του γονιού ή του κηδεμόνα του να 
περάσει από τη γραμματεία για να συμπληρώσει  το σχετικό έντυπο για 
καθυστερημένη προσέλευση.   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 στη γραμματεία 
του σχολείου.   

9. Χρήση του χώρου στάθμευσης από τα παιδιά: Επανερχόμαστε στο θέμα αυτό γιατί 
παρατηρούμε ότι υπάρχουν ακόμα γονείς και παιδιά οι  οποίοι διέρχονται από το 
χώρο στάθμευσης τόσο κατά την προσέλευσή τους όσο και κατά την αποχώρησή 
τους από το σχολείο.  Αυτό απαγορεύεται αυστηρά γιατί αποτελεί σοβαρό κίνδυνο 
για την ασφάλειά τους αφού εκεί υπάρχει διακίνηση οχημάτων.  

10. Επαναλειτουργία και ενημέρωση της  ιστοσελίδας του σχολείου: Σας 
ενημερώνουμε ότι η ιστοσελίδα  του σχολείου μας έχει επαναλειτουργήσει και 
μπορείτε να την επισκεφθείτε στη διεύθυνση                                                               

dim-lemesos11-kb-lem.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.  Στην προσπάθεια επαναλειτουργίας 
και αναβάθμισης της ιστοσελίδας έχει συμβάλει ο γραμματέας του προηγούμενου 
διοικητικού συμβουλίου του σχολείου, κ. Μιχάλης Μιχαήλ, τον οποίο ευχαριστούμε 
θερμά. 

  

 

ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwib7_vgtOTlAhWE4aYKHV7ZDi4QFjACegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fdim-lemesos11-ka-lem.schools.ac.cy%2F&usg=AOvVaw24j81f2kfdE_8vGUBEY10p
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwib7_vgtOTlAhWE4aYKHV7ZDi4QFjACegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fdim-lemesos11-ka-lem.schools.ac.cy%2F&usg=AOvVaw24j81f2kfdE_8vGUBEY10p
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwib7_vgtOTlAhWE4aYKHV7ZDi4QFjACegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fdim-lemesos11-ka-lem.schools.ac.cy%2F&usg=AOvVaw24j81f2kfdE_8vGUBEY10p
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwib7_vgtOTlAhWE4aYKHV7ZDi4QFjACegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fdim-lemesos11-ka-lem.schools.ac.cy%2F&usg=AOvVaw24j81f2kfdE_8vGUBEY10p
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwib7_vgtOTlAhWE4aYKHV7ZDi4QFjACegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fdim-lemesos11-ka-lem.schools.ac.cy%2F&usg=AOvVaw24j81f2kfdE_8vGUBEY10p
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwib7_vgtOTlAhWE4aYKHV7ZDi4QFjACegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fdim-lemesos11-ka-lem.schools.ac.cy%2F&usg=AOvVaw24j81f2kfdE_8vGUBEY10p


ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΙΑ΄ (ΚΒ) – ΤΣΙΡΕΙΟ 
 

 

Βασιλέως Κωνσταντίνου, 3076, Λεμεσός 
Τηλ. 25 692680 – Φαξ 25 692685 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: dim-lemesos11-kb-lem@schools.ac.cy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

    



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΙΑ΄ (ΚΒ) – ΤΣΙΡΕΙΟ 
 

 

Βασιλέως Κωνσταντίνου, 3076, Λεμεσός 
Τηλ. 25 692680 – Φαξ 25 692685 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: dim-lemesos11-kb-lem@schools.ac.cy 

 

 

 

    

    

    

    



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΙΑ΄ (ΚΒ) – ΤΣΙΡΕΙΟ 
 

 

Βασιλέως Κωνσταντίνου, 3076, Λεμεσός 
Τηλ. 25 692680 – Φαξ 25 692685 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: dim-lemesos11-kb-lem@schools.ac.cy 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 

 

 

Δάσκαλος/α Τάξη Ημέρα Ώρα 

Μάρω  Μήτρου 

Αλεξάνδρου 

Διευθύντρια Μετά από τηλεφωνική συνεννόηση 

με τη γραμματέα 

Θέκλα Σταύρου Β. Διευθύντρια Τετάρτη 12:25-13:05 

Άντρη Καρίττεβλη Β. Διευθύντρια 

Στ3 

Τρίτη 10:05-10:45 

Μαρία Ιζαμπέλ 

Αχιλλέως 

Στ1 Παρασκευή 8:25-9:05 

Άννα Χρίστου Στ2 Τρίτη 7:45-8:25 

Διαμάντω Γεωργίου  Ε1 Τετάρτη 7:45-8:25 

Δέσπω Ιωάννου Ε2 Τετάρτη 7:45-8:25 

Βαλέρια Κυριακίδου Ε3 Παρασκευή 9:25-10:05 

Γιώργος Τόουλος Δ1 Τετάρτη 10:05-10:45 

Έλενα Τοουλιά Δ2 Τρίτη 7:45-8:25 

Έλενα Μούη Δ3 Τρίτη 10:55-11:35 

Γιώτα Αντρέου  Τετάρτη 7:45-8:25 

Μαρίνος 

Καραγιώργης 

 Τετάρτη 10:55-11:35 

Αντρέας 

Κωνσταντίνου 

Φυσική Αγωγή Παρασκευή 8:25-9:05 

Έλενα Κωνσταντίνου Μουσική Παρασκευή 9:25-10:05 

Σάββας Πρωτοπαπάς Φυσική Αγωγή Δευτέρα 10:55-11:35 

Μαρία Βακανά Ειδική Δασκάλα Πέμπτη 12:25-13:05 

Μαρία Τριγγή Ειδική Δασκάλα Τρίτη 9:25-10:05 

Άντρη Πηλλακούρη Λογοθεραπεύτρια Τρίτη 9:25-10:05 
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