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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΤΣΙΑ Α΄ 
Ελευθερίας 10,  2235 - Τηλ. 22483520 Fax: 22572212 

Email: dim-latsia1-lef@schools.ac.cy 
 

 

 

10  Σεπτεμβρίου 2018 
 

 ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2018 – 2019 
 

     Aγαπητοί γονείς, 
 
Με την ευκαιρία της νέας σχολικής χρονιάς, η Διευθύντρια και το Διδακτικό Προσωπικό του Σχολείου, 
επιθυμούμε να γνωρίζετε  ότι θα συνεχίσουμε με πολλή αγάπη, ζήλο και βαθιά συναίσθηση της αποστολής 
μας την προσπάθειά μας, για να προσφέρουμε στα παιδιά μας ό, τι καλύτερο για την ολόπλευρη ανάπτυξή 
τους.  

Σε αυτό το δύσκολο έργο είμαστε βέβαιοι πως θα σας έχουμε συμπαραστάτες, ώστε μέσα από μια ειλικρινή 
συνεργασία  στα σωστά πλαίσια, να εκπληρώσουμε το χρέος μας προς τα παιδιά μας. Ως σχολείο μέσα από 
συλλογική προσπάθεια, επιδιώκουμε να τα βοηθήσουμε να γίνουν άνθρωποι που ξέρουν να αγαπούν, να 
σέβονται όλους τους συνανθρώπους τους, να χαίρονται τη ζωή, να δημιουργούν, να ονειρεύονται, να 
μαθαίνουν και να προοδεύουν σε όλους τους τομείς.  

 

Με την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε και για τα πιο κάτω: 

 

1. Έναρξη μαθημάτων: Tα μαθήματα ξεκίνησαν  κανονικά από σήμερα Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018. Τα 
παιδιά έχουν ήδη κατανεμηθεί σε τμήματα και έχουν οριστεί  οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί.  

2. Προσέλευση παιδιών: Τα μαθήματα αρχίζουν καθημερινά στις 7:45 π.μ. ακριβώς και τελειώνουν στη 
1:05 μ.μ.. Τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται στο σχολείο το πρωί στις 7:30 π.μ. και όχι αργότερα από τις 
7:40 π.μ.. Καθυστερημένη άφιξη των παιδιών στην τάξη δημιουργεί πολλά προβλήματα, τόσο στο ίδιο το 
παιδί όσο και στους συμμαθητές του, και γενικά στην εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου. Γι’ αυτό σας 
παρακαλούμε να συνεργάζεστε με τα παιδιά σας, ώστε αυτά  να βρίσκονται έγκαιρα στο Σχολείο. 

βλ. σχετικές οδηγίες ΥΠΠ 

3. Η άφιξη των παιδιών στο σχολείο πριν από τις 7:30 π.μ. πρέπει να αποφεύγεται. Στην περίπτωση εκείνη 
που ένα παιδί είναι υποχρεωμένο να κάνει κάτι τέτοιο, πρέπει: 

 
➢ Να φροντίζει το ίδιο και οι γονείς του για την προσωπική του ασφάλεια 
➢ Να μη δημιουργεί προβλήματα ασφάλειας σε άλλα παιδιά 
➢ Να μην καταστρέφει τη σχολική ή άλλη περιουσία 

 
  Διάβαση πεζών: Στην αρχή της οδού Ελευθερίας  θα υπάρχει τροχονόμος που θα  φροντίζει  για την ασφαλή 
διέλευση των μαθητών.  
 
4. Αποχώρηση των παιδιών: Τα παιδιά μένουν στο σχολείο τόσο χρόνο όσο διαρκεί το ωρολόγιο 

πρόγραμμα, δηλαδή μέχρι τη 1:05 μ. μ.. Όταν σχολάσουν τότε η ευθύνη για την ασφάλειά τους βαραίνει 
αποκλειστικά  τα ίδια τα παιδιά και τους γονείς τους. Γι’ αυτό παρακαλούμε να φροντίζετε για την έγκαιρη 
παραλαβή τους από το σχολείο.  
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Η παραλαβή των παιδιών να γίνεται από την είσοδο του σχολείου. Αν κάποιο παιδί, για λόγους υγείας ή 
για άλλους λόγους, πρέπει να αποχωρήσει προτού τελειώσουν τα μαθήματα, θα πρέπει να ενημερωθεί 
τόσο ο υπεύθυνος δάσκαλος όσο και η διευθύντρια  και θα πρέπει να συμπληρωθεί  από τους γονείς ή 
άλλο εξουσιοδοτημένο (συγγενικό) πρόσωπο το οποίο θα συνοδεύσει το παιδί το σχετικό έντυπο 
καταγραφής έκτακτης αποχώρησης παιδιού που βρίσκεται στη γραμματεία. Το παιδί θα ειδοποιείται 
και θα το παραλαμβάνετε  από τη γραμματεία. Εάν η αποχώρηση είναι προγραμματισμένη, παρακαλώ 
να ενημερώνετε το σχολείο έγκαιρα με γραπτό σημείωμα ή τηλεφωνικώς. 

5. Aπουσίες παιδιών: 
Σε περίπτωση που κάποιο παιδί θα απουσιάσει θα πρέπει να ενημερώνετε το σχολείο έγκαιρα (π.χ.  
από την προηγούμενη ή το πρωί της ημέρας που θα απουσιάζει το παιδί σας, έστω και αν η απουσία είναι 
μόνο για μια μέρα ή μερικές ώρες), είτε τηλεφωνικώς στο τηλέφωνο 22483520 είτε γραπτώς . 
βλ. σχετικές οδηγίες ΥΠΠ 
 

6. Mαθητική στολή: Η στολή για τα παιδιά του Σχολείου μας έχει επιλεγεί σύμφωνα με τις οδηγίες του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Επί του παρόντος θα ισχύει η στολή που έχει υιοθετηθεί και που 
περιλαμβάνει για τα: 

  Αγόρια: Καθημερινή στολή: γκρίζο κοντό ή μακρύ παντελόνι, γαλάζια φανέλα με γιακαδάκι που να φέρει    

       το λογότυπο του Σχολείου* ή άσπρο πουκάμισο, μπλε τρικό «V» καρέ, μπουφάν μπλε,  παπούτσια  μαύρα   

      ή αθλητικά (όχι με έντονα χρώματα). Γκρίζες φόρμες που να φέρουν το λογότυπο του Σχολείου* για τους   

      χειμερινούς μήνες. 

      Επίσημη στολή: γκρίζο μακρύ παντελόνι, άσπρο πουκάμισο, μπλε τρικό «V» καρέ, μπουφάν μπλε,   

       παπούτσια μαύρα, γραβάτα μπλε.  

      Στολή γυμναστικής:   παντελονάκι – μπλε ή μαύρο, φανέλα γαλάζια που να φέρει το λογότυπο του    

      Σχολείου*, παπούτσια αθλητικά, φόρμες Γκρίζες που να φέρουν το λογότυπο του Σχολείου*. 

  Κορίτσια: Καθημερινή στολή: Μπλε φούστα ή γκρίζο μακρύ παντελόνι, γαλάζια φανέλα με γιακαδάκι που 
να φέρει το λογότυπο του Σχολείου* ή άσπρο πουκάμισο,  μπλε τρικό «V»   καρέ, μπουφάν μπλε, 
παπούτσια μαύρα ή αθλητικά (όχι με έντονα χρώματα). Γκρίζες φόρμες που να φέρουν το λογότυπο του 
Σχολείου* για τους χειμερινούς μήνες. 

       Επίσημη στολή: Μπλε φούστα, άσπρο πουκάμισο,  μπλε τρικό «V» καρέ, μπουφάν μπλε, παπούτσια 
μαύρα, κορδέλα μπλε, καλτσόν άσπρο ή  κάλτσες άσπρες.  

       Στολή γυμναστικής:  παντελονάκι – μπλε ή μαύρο, φανέλα γαλάζια που να φέρει το λογότυπο του 
Σχολείου*, παπούτσια αθλητικά, φόρμες γκρίζες που να φέρουν το λογότυπο του Σχολείου*. 

       *Μπορείτε να τις προμηθευτείτε από το Σύνδεσμο Γονέων μέσω της Γραμματείας του Σχολείου.      

     

7. Φάκελος Επικοινωνίας: 

Τα παιδιά από σήμερα πήραν φάκελο επικοινωνίας, όπου θα τοποθετούνται όλα τα έντυπα που είναι 
απαραίτητα για την αποτελεσματική επικοινωνία σχολείου -  οικογένειας. Παρακαλώ καθημερινά να 
παρακολουθείτε το φάκελο και να τηρείτε με ακρίβεια τα χρονοδιαγράμματα που αναφέρονται. 

8. Επισκέψεις Λειτουργών Σχολιατρικής Υπηρεσίας και Οδοντιατρικών Υπηρεσιών στα Σχολεία – 
Προληπτικές εξετάσεις – Εμβολιασμός παιδιών: 

Θα προμηθευτείτε  μέσω των παιδιών σας με διάφορα έντυπα που σας αφορούν, ως γονείς, σχετικά  με το 
πιο πάνω θέμα. Θα παρακαλούσαμε τα έντυπα αυτά να συμπληρωθούν και να επιστραφούν υπογραμμένα 
στο Σχολείο την ημέρα που καθορίζεται. Επισκέπτης Υγείας του σχολείου μας είναι ο κ. Χρυσόστομος 
Χρυσοστόμου. 

9. Για επικοινωνία και καθορισμό συνάντησης με τη διευθύντρια, μπορείτε να τηλεφωνείτε στη γραμματεία 
στον αριθμό 22483520. 

      Με τις  ευχές μας για μια δημιουργική, αποτελεσματική  και ευχάριστη σχολική χρονιά.       

                                                                                             Η Διευθύντρια Φωτεινή Κανέλλου 
                                                                               και το Διδακτικό Προσωπικό του Σχολείου 


