
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΚΟΡΝΕΣΙΟΣ 

Θεσσαλίας 36, 1057 Λευκωσία 
τηλ. 22753692 - τηλεοµοιότυπο 22374962 
ηλεκτρονική διεύθυνση: dim-kornesios-lef@schools.ac.cy  

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΗΣ Α’ ΤΑΞΗΣ 

• Έναρξη σχολικής χρονιάς 

Η ακριβής ηµεροµηνία έναρξης της φοίτησης των παιδιών για τη σχολική χρονιά 2020 – 2021, 
θα σας κοινοποιηθεί µόλις έχουµε επίσηµη ενηµέρωση από το ΥΠΠΑΝ. 

• Τα µαθήµατα αρχίζουν καθηµερινά στις 7:45π.µ. και τελειώνουν στη 1:05µ.µ. 

Η έγκαιρη προσέλευση των παιδιών, διευκολύνει την απρόσκοπτη διεξαγωγή των µαθηµάτων και 
είναι ωφέλιµη για τα ίδια τα παιδιά που, έτσι κι αλλιώς, χρειάζονται χρόνο προσαρµογής πριν από 
την έναρξη των µαθηµάτων. Είναι καλό, τα παιδιά να προσέρχονται τουλάχιστον 5 -10 λεπτά πριν 
από την έναρξη των µαθηµάτων. Καθυστερηµένη άφιξη του παιδιού στην τάξη, εκθέτει το ίδιο το 
παιδί και επηρεάζει αρνητικά τη διδασκαλία, αφού αποσπάται η προσοχή των υπολοίπων παιδιών 
από το µάθηµα. 
Η προσέλευση των παιδιών πριν από τις 7:30π.µ., θα ήταν καλό να αποφεύγεται. Σε αυτή την 
περίπτωση, η ευθύνη για την ασφάλεια ανήκει στα ίδια τα παιδιά και στους γονείς τους. 
Η αποχώρηση και η παραλαβή των παιδιών από το σχολείο, γίνεται αµέσως µετά τη λήξη των 
µαθηµάτων στη 1:05µ.µ. Κατά την προσέλευση των γονέων στον χώρο του σχολείου, είναι 
σηµαντικό να επιδεικνύεται ο αναγκαίος σεβασµός προς το εκπαιδευτικό έργο και να 
αποφεύγονται ενέργειες που πιθανό να αποσπούν την προσοχή των παιδιών, όπως η 
συγκέντρωση έξω από αίθουσες διδασκαλίας και οι µεγαλόφωνες συζητήσεις.  
Όσοι γονείς επισκέπτονται το σχολείο, θα πρέπει πάντοτε να αποτείνονται στη γραµµατεία για να 
εξυπηρετηθούν και όχι να κυκλοφορούν στους χώρους του σχολείου προς αναζήτηση κάποιου 
εκπαιδευτικού ή του παιδιού τους.  
Αν κάποιο παιδί είναι απαραίτητο να αποχωρήσει από το σχολείο πριν από το τέλος των 
µαθηµάτων, θα πρέπει να ενηµερώνεται η υπεύθυνη εκπαιδευτικός και να δίδεται η σχετική 
έγκριση της διεύθυνσης. Σε καµιά περίπτωση, δεν επιτρέπεται σε παιδί να εγκαταλείψει το 
σχολείο χωρίς να το παραλαµβάνει γονέας, κηδεµόνας ή άλλο εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Σε όλες 
τις περιπτώσεις, θα απαιτείται η υπογραφή εντύπου πρόωρης παραλαβής του παιδιού στη 
γραµµατεία του σχολείου. 

• Απουσίες παιδιών 

Για κάθε απουσία του παιδιού, πρέπει να ενηµερώνετε προφορικά ή γραπτά το σχολείο από την 
προηγούµενη ή από το πρωί της ίδιας µέρας. Για πολυήµερες απουσίες για λόγους υγείας, 
απαιτείται πιστοποιητικό γιατρού. 



• Τι χρειάζεται να έχουν τα παιδιά µαζί τους την πρώτη µέρα 

Βαλίτσα απλή και πρακτική, απλή και πρακτική κασετίνα που να περιέχει 3-4 ξυσµένα µολύβια, 
ένα σετ χρωµατιστά µολύβια, δύο σβηστήρια, µια ξύστρα, µια ρίγα, ένα ψαλίδι µε στρογγυλή µύτη, 
µια γόµα stick (όχι υγρή).  

• Καθαριότητα και ευπρεπής εµφάνιση των παιδιών 

Είναι σηµαντικό να αποδίδεται η αναγκαία προσοχή στην τήρηση της στολής, αλλά και στη συνολική 
ευπρεπή εµφάνιση των παιδιών. Η στολή των παιδιών του σχολείου µας, περιγράφεται πιο κάτω 
µε λεπτοµέρεια:  
ΚΟΡΙΤΣΙΑ: Καθηµερινή στολή: γκρίζα φούστα, γαλάζια µπλούζα, µπλε τρικό/φούτερ, µπλε 
µπουφάν, µαύρα παπούτσια. Επίσηµη στολή: µπλε φούστα, άσπρο πουκάµισο, µπλε τρικό, µπλε 
µπουφάν, µαύρα παπούτσια.   
ΑΓΟΡΙΑ: Καθηµερινή στολή: γκρίζο παντελόνι, γαλάζια µπλούζα, µπλε τρικό/φούτερ, µπλε 
µπουφάν, µαύρα παπούτσια. Επίσηµη στολή: γκρίζο παντελόνι, άσπρο πουκάµισο, γραβάτα, µπλε 
τρικό, µπλε µπουφάν, µαύρα παπούτσια. 
Κατά τους χειµερινούς µήνες, τα παιδιά µπορούν να φορούν γκρίζες φόρµες από βαµβακερό 
ύφασµα, ενώ οι µαθήτριες µπορούν,  αν θέλουν  να φορούν είτε φούστα µε χοντρό καλτσόν είτε 
γκρίζο παντελόνι.  
Για το µάθηµα της γυµναστικής, τα παιδιά πρέπει πάντοτε να φορούν µαύρο ή µπλε αθλητικό 
παντελονάκι, άσπρη φανέλα (χωρίς διαφηµίσεις) και αθλητικά παπούτσια ενώ κατά τους 
χειµερινούς µήνες µπορούν να φορούν γκρίζες φόρµες.  
Προτρέπουµε τις οικογένειες να προµηθεύονται έγκαιρα τα πιο πάνω είδη, λαµβάνοντας υπόψη 
ότι πολλά από αυτά πωλούνται από τον Σύνδεσµο Γονέων και φέρουν το έµβληµα του σχολείου. 
Τον Σεπτέµβριο θα µπορείτε να τα προµηθευτείτε από το σχολείο µας. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΩΡΑ Δραστηριότητα 

07:45 - 
08:25 

Μάθηµα 
08:25 - 
09:05 

Μάθηµα 
09:05 - 
09:25 

διάλειµµα 
09:25 - 
10:05 

Μάθηµα 
10:05 - 
10:45 

Μάθηµα 
10:45 - 
11:00 

διάλειµµα 
11:00 - 
11:40 

Μάθηµα 
11:40 - 
12:20 

Μάθηµα 
12:20 - 
12:30 

διάλειµµα 
12:30 - 
13:05 

Μάθηµα 
 

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α’ ΤΑΞΗΣ Περίοδοι 
(40’) 

1   Ελληνικά 12 
2 Μαθηµατικά 7 

3 Θρησκευτικά 2 

4 Γεωγραφία / Σχολικός Κήπος 2 

5 Φυσικές Επιστήµες και Τεχνολογία 2 

6 Τέχνη 2 

7 Μουσική 2 

8 Φυσική Αγωγή 2 

9 Αγγλικά 2 
10 Αγωγή Ζωής (Αγωγή Υγείας / Π.Ε. – Ε.Α.Α.) 2 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 35 

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Για περαιτέρω ενηµέρωση σε θέµατα που αφορούν στη λειτουργία και δράση του σχολείου µας, 
αλλά και για πρόσβαση στο αρχείο ανακοινώσεων, µπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα µας 
στον ακόλουθο σύνδεσµο: 

http://dim-kornesios-lef.schools.ac.cy/  


