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Αγαπεηοί γολείς θαη θεδεκόλες,
Σαο πιεξνθνξνύκε όηη ηα παηδηά ζαο έρνπλ πάξεη ην ηελικό πρόγραμμα καζεκάησλ. Ωο εθ ηνύηνπ
κπνξείηε λα ην ζπκβνπιεύεζηε θαζεκεξηλά.


τοιηθή ηζάληα:
Είλαη ζεκαληηθό ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο λα αλαγξάθνληαη ην νλνκαηεπώλπκν θαη ε
ηάμε ηνπ παηδηνύ ζε όια ηα αληηθείκελά ηνπ (βηβιία, ηεηξάδηα, θαζεηίλα). Μεηά ην ηέινο ησλ
θαη’ νίθνλ εξγαζηώλ ζπληζηάηαη ν έιεγρνο ηνπ εβδνκαδηαίνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο, ώζηε
λα απνθεύγεηαη από κέξνπο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ε άζθνπε κεηαθνξά βηβιίσλ θαη ηεηξαδίσλ
πξνο ην ζρνιείν. Η ηνπνζέηεζε ησλ βηβιίσλ κέζα ζηελ ηζάληα ζα πξέπεη λα γίλεηαη ώζηε ην
θέληξν βάξνπο ηεο λα βξίζθεηαη όζν ην δπλαηόλ πην θνληά ζηε κέζε. Επίζεο, ε θαηαλνκή ηνπ
βάξνπο ζα πξέπεη λα είλαη νκνηόκνξθε, κε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πην βαξηώλ βηβιίσλ ζην πίζσ
κέξνο ηεο ηζάληαο. Με ηνλ ηξόπν απηό, θαη ηε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο, ζα
επηηεπρζεί ν ζηότος ηης ελατιζηοποίηζης ηοσ βάροσς ηης ζτολικής ηζάνηας, κε ζθνπό ηελ
πξνζηαζία ηεο ζσκαηηθήο πγείαο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ.



Επηζθέυεης γολέφλ θαη θεδεκόλφλ ζηο ζτοιείο:
Θεσξνύκε πνιύ ζεκαληηθέο θαη απαξαίηεηεο ηηο επηζθέςεηο ησλ γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ ζην
ζρνιείν γηα ηαθηηθή ελεκέξσζε γηα ηελ πξόνδν θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ/ηξηώλ.
Μέζα ζηα πιαίζηα απηά, έρεη θαζνξηζηεί ζσγκεκριμένη μέρα και ώρα, γηα επηζθέςεηο γνλέσλ
θαη θεδεκόλσλ. Σε απηέο, νη γνλείο θαη θεδεκόλεο ζπδεηνύλ κε ηε/ην δαζθάια/ν ηεο ηάμεο
ηνπο, ηηο/ηνπο επηζθέπηεο δαζθάιεο/νπο ή κε ηε δηεπζύληξηα γηα ηελ πξόνδν ή ηα πξνβιήκαηα
πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά. Δελ επηηξέπεηαη ε αλεμέιεγθηε είζνδνο ησλ γνληώλ θαη
θεδεκόλσλ ζην ζρνιείν, γηα ιόγνπο αζθάιεηαο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ αιιά θαη γηα ζέκαηα πνπ
αθνξνύλ ζηελ θνηλσληθνπνίεζε, ζηελ πεηζαξρία θαη ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.
Αθήλεηε ηα παηδηά ζαο ζηηο εηζόδνπο ηνπ ζρνιείνπ θαη κελ ηα ζπλνδεύεηε ζηελ αίζνπζα
δηδαζθαιίαο. Γηα απνθπγή παξεμεγήζεσλ θαη αρξείαζησλ εληάζεσλ παξαζέηνπκε ην ζρεηηθό
απόζπαζκα ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο.
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Απαγόρεσζε εηζόδοσ ζηα ζτοιεία – Οδεγίες ηοσ Τποσργείοσ Παηδείας θαη Ποιηηηζκού:
http://www.moec.gov.cy/dde/genikes_plirofories.html
(Ο Περί Σηοιτειώδοσς Εκπαιδεύζεως Νόμος - Περί Λειηοσργίας ηων Δημοζίων Στολείων
Σηοιτειώδοσς Εκπαιδεύζεως Κανονιζμοί)
«Δελ επηηξέπεηαη λα επηζθέπηεηαη ην ζρνιείν θαλέλα πξόζσπν πνπ δελ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηε
δηεμαγσγή ησλ εξγαζηώλ ή ηελ πξναγσγή ηνπ έξγνπ ηνπ ζρνιείνπ, ρσξίο εμνπζηνδόηεζε από ην
Δηεπζπληή Δεκνηηθήο Εθπαίδεπζεο. Γονείς και κηδεμόνες μπορούν να επιζκέπηονηαι ηο
ζτολείο καηά ηον καθοριζμένο τρόνο. Άλλες επιζκέυεις μπορούν να γίνονηαι ύζηερα από
ζτεηική άδεια ποσ δίνεηαι από ηο διεσθσνηή ηοσ ζτολείοσ. Η είζνδνο ζην ζρνιείν δελ
επηηξέπεηαη γηα δηαθήκηζε ή πώιεζε πξντόλησλ ή πξνζθνξά ππεξεζηώλ ή γηα δηεμαγσγή
εξγαζίαο πνπ δελ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηνπ.»

ΣΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑ
Με ηαπεηλοθροζύλε, κε ζηοργηθή αγάπε, κε ζάρρος,
αλοτή, ηθαλόηεηα, αποθαζηζηηθόηεηα, σποκολή,
ζσκβάιιοσκε ζηε δεκηοσργία
ελός δεκοθραηηθού, αεηθόροσ ζτοιείοσ.
Εργαδόκαζηε γηα έλα ζτοιείο – εργαζηήρη δφής,
έλα ζτοιείο ποσ πάεη κπροζηά,
ποσ απορρίπηεη ηε ζηαζηκόηεηα.
Έλα ζτοιείο ποσ ζθέθηεηαη, ζσκκεηέτεη, κηιά,
αγαπά, θαληάδεηαη θαη δεκηοσργεί.

Η Δηεπζύληξηα
Αγγέια Παλαγή-Κατκαθιηώηε
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