
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΕΝΟΥ Κ.Α΄ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  

 

15 Σεπτεμβρίου 2017                 

 

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,  

 

Μια νέα σχολική χρονιά έχει αρχίσει και επικοινωνούμε  μαζί σας, 

πρώτιστα για να σας ευχηθούμε δημιουργική, παραγωγική και αποτελεσματική  

σχολική χρονιά και καλή πρόοδο στα παιδιά σε όλους τους τομείς ανάπτυξής 

τους, στον μαθησιακό, συναισθηματικό, κοινωνικό, ψυχοσωματικό τομέα. 

Προσπάθειά μας είναι το σχολείο να είναι χώρος χαράς και μάθησης για όλα 

ανεξαιρέτως τα παιδιά και ταυτόχρονα ένα περιβάλλον ασφαλές και υγιές.  

Έχει δοθεί ωρολόγιο πρόγραμμα σε όλα τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί θα 

πρέπει να τηρούν αυστηρά τον διδακτικό χρόνο που κατανέμεται σε κάθε 

μάθημα του ωρολογίου προγράμματος. Είμαστε σίγουροι, ότι θα είμαστε 

συνοδοιπόροι και συνεργάτες στο έργο της μόρφωσης και της διαπαιδαγώγησης 

των παιδιών σας και παράλληλα θα έχουμε σταθερή επικοινωνία και 

εποικοδομητική συνεργασία για τα θέματα εκπαίδευσης, αγωγής, 

συμπεριφοράς και πειθαρχίας σε μια βάση εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας.  

Στόχος μας είναι η απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων και 

στάσεων, ώστε να γίνουν συνειδητοποιημένοι, δημιουργικοί, εργατικοί,  

αυριανοί ενεργοί πολίτες, ευαισθητοποιημένοι στα σύγχρονα προβλήματα, 

όπως είναι  η απελευθέρωση της πατρίδας μας, η διατήρηση και βελτίωση του 

φυσικού περιβάλλοντος, η απόκτηση κυκλοφοριακής συνείδησης, η εκδήλωση 

κοινωνικής αλληλεγγύης με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια  μετά τις 

επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην κυπριακή κοινωνία κτλ. Το σχολείο θα 

καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να στηρίξει οικονομικά και 

συναισθηματικά τα παιδιά, που οι οικογένειές τους επηρεάστηκαν  δυσμενώς 

από την οικονομική κρίση. 

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς θα θέλαμε, επίσης, να σας 

ενημερώσουμε για τα παρακάτω θέματα. Επιπρόσθετα, μπορείτε να 

ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σχολείου. 

 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 

 

Θα αποσταλεί σύντομα συνοπτικός πίνακας με τα μαθήματα, τις ώρες και 

τους χώρους επισκέψεων όλων των εκπαιδευτικών, ώστε να μπορείτε να 

επισκέπτεστε το σχολείο.  



Γονείς και κηδεμόνες μπορούν να επισκέπτονται το σχολείο κατά τον 

καθορισμένο χρόνο επισκέψεων ή σε άλλο χρόνο μετά από συνεννόηση με τη 

Διευθύντρια του σχολείου και σχετική άδεια, όπως προβλέπεται στους 

Κανονισμούς Λειτουργίας Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης.  

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

 

Τα παιδιά προσέρχονται στο σχολείο η ώρα 7:30 π.μ., ώστε να έχουν 

επίβλεψη από τους παιδονόμους-εκπαιδευτικούς, οι οποίοι προσέρχονται αυτή 

την ώρα στην εργασία τους. Τα μαθήματα αρχίζουν στις 7:45π.μ. και 

ολοκληρώνονται στις 1:05 μ.μ. Οι εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τον Περί 

Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Νόμο, αφού πάρουν τα κατάλληλα μέτρα για την 

ασφαλή αποχώρηση των παιδιών από την τάξη, φεύγουν.  

Τα παιδιά που προσέρχονται στο σχολείο πριν από την κανονική 

προσέλευση των δασκάλων ή παραμένουν στον σχολικό χώρο μετά τη λήξη των 

μαθημάτων είναι με ευθύνη των γονιών/κηδεμόνων τους και το σχολείο δε 

φέρει ευθύνη για την ασφάλειά τους. 

Επίσης, παρακαλούμε τους γονείς/κηδεμόνες, όπως το πρωί που φέρνουν 

τα παιδιά τους και το μεσημέρι που τα παραλαμβάνουν, να παραμένουν μακριά 

από τις αίθουσες διδασκαλίας, ώστε να μην επηρεάζεται αρνητικά η λειτουργία 

του σχολείου. Επίσης απαγορεύεται αυστηρά στους γονείς να προσεγγίζουν 

παιδιά, για να τους κάνουν παρατηρήσεις. 

Το μεσημέρι παρακαλούμε να προσεχθεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση έξω από 

την κύρια είσοδο του σχολείου μας. Συστήνουμε στους γονείς να χρησιμοποιούν 

και την είσοδο του πρώην Δημοτικού σχολείου Αθηένου Κ.Β΄, όπου υπάρχει 

διάβαση πεζών, με τροχονόμο και κόλπος προσωρινής στάθμευσης.  

 

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 

 

Το σχολικό ταμιευτήριο θα αρχίσει σύντομα και τα παιδιά της Β΄- Γ΄ Τάξης 

καλούνται να φέρουν μαζί τους το βιβλιάριο καταθέσεων τους. Στα παιδιά της 

Α΄ Τάξης που θα συμμετέχουν στο σχολικό ταμιευτήριο, θα δοθεί βιβλιάριο 

καταθέσεων από το σχολείο και θα σας αποσταλεί, μέσω του σχολείου, να 

συμπληρώσετε συγκεκριμένα έντυπα από την τράπεζα. 

Το ταμιευτήριο, σύμφωνα με τον περί στοιχειώδους εκπαιδεύσεως νόμο, 

θα λειτουργεί με το διδακτικό προσωπικό κάθε Δευτέρα από τις 7:30π.μ.-7:45π.μ. 

πριν από την έναρξη των μαθημάτων και τα παιδιά καλούνται να προσέρχονται 

έγκαιρα στο σχολείο. Αναγράφεται και στο ωρολόγιο πρόγραμμα, που έχει 

δοθεί στα παιδιά.  



ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΣΑΝΤΑ  

 

Τα παιδιά να συμβουλεύονται το ωρολόγιο πρόγραμμα και να τοποθετούν 

στη σχολική τσάντα μόνο τα βιβλία της ημέρας, ώστε να μην κουβαλούν 

αχρείαστο, υπερβολικό βάρος με όλα τα αρνητικά συνεπακόλουθα για την 

υγεία τους. Τα τετράδια όμως να τα έχουν όλα καθημερινά μαζί τους. Επίσης, τα 

τετράδια που γεμίζουν θα παραμένουν στην τάξη και δε θα ενώνονται.  

Για σκοπούς καλαισθησίας και καθαριότητας τα τετράδια και τα βιβλία 

είναι καλό, ΑΝ και εφόσον υπάρχει η οικονομική δυνατότητα, να έχουν 

προστατευτικό, διαφανές κάλυμμα [ντύμα]. 

Για να γίνουν τα παιδιά πιο ώριμα, υπεύθυνα και αυτόνομα άτομα, είναι 

καλό να ετοιμάζουν και να ελέγχουν τη σχολική τσάντα τους από το βράδυ. 

«Επιπρόσθετα θα πρέπει να γίνει από τα ίδια τα παιδιά αντιληπτό πως η 

παράλειψη οργάνωσης της σχολικής τσάντας σε καθημερινή βάση 

εκλαμβάνεται ως αδιαφορία ή και αδυναμία του παιδιού να ανταποκριθεί στα 

καθήκοντα και στις σχολικές υποχρεώσεις του» σύμφωνα με τις οδηγίες για τη 

νέα σχολική χρονιά του ΥΠΠ που αναφέρονται στη γενική εγκύκλιο με ημερ. 3 

Αυγούστου 2017, σελ. 88-89. Επίσης, καλό είναι τα παιδιά να προσπαθήσουν να 

παίρνουν μόνα τους την τσάντα στην αίθουσα διδασκαλίας (στην τάξη τους). 

 

ΑΠΟΥΣΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ 

 

Σύμφωνα με οδηγίες του ΥΠΠ σε περίπτωση απουσίας του παιδιού σας, 

πρέπει να ενημερώνετε το σχολείο έγκαιρα π.χ. από την προηγούμενη μέρα ή το 

πρωί της ημέρας που θα απουσιάσει το παιδί σας, έστω κι αν η απουσία είναι 

μόνο για μια ημέρα ή για μερικές ώρες είτε τηλεφωνικώς είτε γραπτώς είτε 

κατ΄ιδίαν [γενική εγκύκλιος με ημερ. 3 Αυγούστου 2017, σελ. 11]. Έχει σταλεί 

σχετική επιστολή του ΥΠΠ. 

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

 

Επισημαίνεται, ότι οι γονείς/κηδεμόνες, όταν πρόκειται να παραλάβουν 

τα παιδιά τους πριν από τη λήξη των μαθημάτων, θα πρέπει πρώτα να 

ενημερώσουν σχετικά τη Διεύθυνση του σχολείου ή την/τον εκπαιδευτικό της 

τάξης και έπειτα να αποχωρήσουν τα παιδιά από το σχολείο [γενική εγκύκλιος 

με ημερ. 3 Αυγούστου 2017, σελ.11].  

Επίσης, θα πρέπει οι γονείς/κηδεμόνες να υπογράφουν σε ειδικό βιβλίο 

στη Γραμματεία και η γραμματέας να τους φέρνει το παιδί από την τάξη στο 



γραφείο της γραμματείας. Αν η γραμματέας απουσιάζει, διότι εργάζεται και 

στον ΚΒ΄, τότε θα αναλαμβάνει εκπαιδευτικός σε μη διδακτικό χρόνο. 

 

ΕΝΤΥΠΑ 

 

Σύμφωνα με τον Περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Νόμο ο Διευθυντής 

έχει την ευθύνη για οτιδήποτε έντυπο σταλεί στο σπίτι από το σχολείο και 

επομένως έχουν δοθεί οδηγίες στους εκπαιδευτικούς για έλεγχο των εντύπων 

από τη Διεύθυνση πριν από την αποστολή τους. Όλα τα έντυπα τοποθετούνται 

από τα παιδιά στον φάκελο επικοινωνίας.  

 

ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Σας παρακαλούμε, όπως ενημερώσετε τη διεύθυνση για τυχόν σοβαρά 

προβλήματα υγείας των παιδιών σας, ώστε να είναι σε θέση το σχολείο να 

βοηθήσει αυτά τα παιδιά. Η εχεμύθεια σε τέτοιες περιπτώσεις είναι δεδομένη. 

Το σχολείο αναμένει ότι οι γονείς της Α΄ τάξης, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 

έντυπο-ερωτηματολόγιο της Σχολιατρικής Υπηρεσίας θα έχουν σημειώσει, αν 

υπάρχουν τυχόν σοβαρά προβλήματα υγείας. Οι γονείς/κηδεμόνες καλούνται 

να δώσουν αν και εφόσον επιθυμούν και τη συγκατάθεσή τους για 

πραγματοποίηση ιατρικής εξέτασης στους μαθητές της Α΄ τάξης. 

Τις ημέρες που θα επισκέπτονται το σχολείο Λειτουργός της Σχολιατρικής 

Υπηρεσίας ή και παιδίατρος για εμβολιασμό ή προληπτικές εξετάσεις, θα 

ενημερώνεστε, για να είσαστε μαζί με τα παιδιά σας, αν το επιθυμείτε.  

 

ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ   

 

Συστήνεται όταν τα παιδιά έχουν μάθημα Φυσικής Αγωγής να φέρνουν 

μια μικρή πετσέτα προσώπου και νερό. Επίσης είναι καλό να γράψετε στο 

εσωτερικό των ρούχων του παιδιού σας κάτι διακριτικό, ώστε να μην συγχύζουν 

τα δικά τους με τα ρούχα άλλων παιδιών, διότι είναι όλα παρόμοια. Τα παιδιά 

δεν έρχονται ούτε σχολάνε με τα ρούχα της γυμναστικής. Για λόγους ασφάλειας 

των ίδιων των μαθητών συστήνεται να μη φορούν κοσμήματα ή άλλου είδους 

προσωπικά στολίδια π.χ. καδένες, ρολόγια, βραχιόλια, διότι τέτοια αντικείμενα 

μπορεί να αποτελέσουν αιτία τραυματισμού κατά την ώρα του μαθήματος της 

Φυσικής Αγωγής [γενική εγκύκλιος με ημερ. 3 Αυγούστου 2017, σελ. 31]. 

 



ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

 

Σε περίπτωση που το παιδί σας έχει χάσει κάποιο αντικείμενο, να 

αποτείνεστε στις επιστάτριες του σχολείου. Σε περίπτωση που το παιδί σας 

ξεχάσει να φέρει ένα αντικείμενο στο σχολείο και θα το φέρετε εσείς στο 

σχολείο, παρακαλούμε να το παραδίδετε στη γραμματέα και αυτή θα το 

παραδίδει στο παιδί. Αν η γραμματέας απουσιάζει, και είναι επείγον, τότε θα 

αναλαμβάνει εκπαιδευτικός σε μη διδακτικό χρόνο ή μια επιστάτρια.    

 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

 

Στο σχολείο σε εργάσιμο χρόνο γίνεται συλλογή χρησιμοποιημένων 

μπαταριών, λαδιού, πλαστικών πωμάτων.                                                                                       

 

 

Από τη Διευθύντρια 

Δέσποινα Ζαννεττίδου-Πουγεράση                                     


