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Μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο – Σεπτέμβριος 2020 
 

Δημοτικό Σχολείο 
Χατζηγεωργάκης Κορνέσιος 
Θεσσαλίας 36, 1057 Λευκωσία     ΤΗΛ: 22753692, FAX: 22374962 
e-mail: dim-kornesios-lef@schools.ac.cy  
 
Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες, 
 
Η Διεύθυνση, το Διδακτικό Προσωπικό και ο Σύνδεσμος 
Γονέων του σχολείου μας, καλωσορίζουν όλα τα παιδιά και 
εύχονται σε όλους μια χαρούμενη και δημιουργική σχολική 
χρονιά. Η φετινή σχολική χρονιά αρχίζει σε ιδιάζουσες 
συνθήκες και σηματοδοτείται με την πανδημία του covid–19. 
Σας διαβεβαιώνουμε πως λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα 
μέτρα προστασίας και εφαρμόζουμε το σχετικό 
πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας για τη Δημοτική 
Εκπαίδευση.  
Προσβλέπουμε στη δική σας συνεργασία και ευχόμαστε η 
φετινή χρονιά να κυλήσει ευχάριστα, δημιουργικά, 
αποτελεσματικά και με υγεία..  
   

Τα πιο σημαντικά  

1. Προσέλευση παιδιών 
Τα μαθήματα αρχίζουν καθημερινά στις 7:45π.μ. 

ακριβώς και τελειώνουν στη 1:05μ.μ. Τα παιδιά θα πρέπει να 
βρίσκονται στο σχολείο κάθε πρωί στις 7:30π.μ. και όχι 
αργότερα από τις 7:45π.μ. Αργοπορημένη άφιξη των παιδιών 
στην τάξη δημιουργεί πολλά προβλήματα τόσο στο ίδιο το 
παιδί, που χάνει πολύτιμο μαθησιακό χρόνο, όσο και στους 
συμμαθητές/τριές του, οι οποίοι/ες αποσπώνται από το 
μάθημα. Παρακαλείστε όπως φροντίσετε για την έγκαιρη 
προσέλευση του παιδιού σας στο σχολείο. 

Το σχολείο δε φέρει ευθύνη για την ασφάλεια των 
παιδιών πριν τις 7:30π.μ. Εφαρμόζοντας σχετικό πρωτόκολλο 
οι είσοδοι θα ανοίγουν στις 7:30π.μ. (όχι νωρίτερα). Δεν 
επιτρέπεται η είσοδος σε γονείς/κηδεμόνες ή άλλα 
πρόσωπα. 
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Η προσέλευση/αποχώρηση των παιδιών (χωρίς τη συνοδεία 
άλλου ατόμου) πρέπει να γίνεται πάντα από την ίδια είσοδο / 
έξοδο, τηρώντας τις αποστάσεις ασφαλείας. 

• Τα τμήματα Β΄2, Γ΄1, Γ΄2, Δ΄1, Δ΄2 θα εισέρχονται 
και θα εξέρχονται από την είσοδο κοντά στο κυλικείο. 

• Τα τμήματα Α΄1, Α΄2, Β΄1, Γ΄3, Ε΄1, Ε΄2 θα 
εισέρχονται και θα εξέρχονται από την είσοδο  που βρίσκεται 
στο χώρο στάθμευσης του πανεπιστημίου. 

• Τα τμήματα Στ΄1 και Στ΄2 θα εισέρχονται και θα 
εξέρχονται από την κεντρική είσοδο του σχολείου. 
Με την είσοδό τους τα παιδιά στο σχολείο θα πηγαίνουν κατ΄ 
ευθείαν στην τάξη τους όπου θα τα περιμένουν υπεύθυνοι 
εκπαιδευτικοί. Απαραίτητο είναι όπως χρησιμοποιούν 
αντισηπτικό και τηρούν τις ενδεικνυόμενες αποστάσεις 
ασφαλείας σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο.   

2. Αποχώρηση των παιδιών 
Τα παιδιά μένουν στο σχολείο μέχρι τη 1:05μ.μ. Με τη 

λήξη των μαθημάτων καλούνται οι γονείς να 
παραλαμβάνουν ΑΜΕΣΩΣ τα παιδιά τους για να μην 
παρουσιάζεται συγχρωτισμός στις εξόδους του σχολείου.  

Σε περίπτωση που για σοβαρό λόγο επιθυμείτε να 
παραλάβετε το παιδί πριν τη λήξη των μαθημάτων, 
παρακαλούμε να εισέρχεστε μόνο στο γραφείο της 
Γραμματείας και να ζητάτε να υπογράφετε στο έντυπο 
«Δελτίο Αποχώρησης». Δεν επιτρέπεται να αποχωρήσει 
παιδί νωρίτερα χωρίς τη συμπλήρωση του σχετικού 
εντύπου. 
 
3. Απουσίες μαθητών 

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας σε περίπτωση 
απουσίας των παιδιών σας θα πρέπει να ενημερώνετε το 
σχολείο προφορικά ή γραπτά, συμπληρώνοντας το σχετικό 
«Δελτίο Απουσίας» . Για πολυήμερες απουσίες για λόγους 
υγείας απαιτείται να παραδίδετε στο σχολείο πιστοποιητικό 
γιατρού. 

 
4. Φάκελος Επικοινωνίας 

Όλα τα παιδιά έχουν στην τσάντα τους ένα φάκελο, 
μέσα στον οποίο τοποθετούν όλες τις ανακοινώσεις που σας 
στέλνουμε. Σας παρακαλούμε να ανοίγετε κάθε μέρα τον 
φάκελο αυτό, για να ενημερώνεστε. 
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5. Ωρολόγιο Πρόγραμμα- Σχολική τσάντα 
Παρακαλούμε να συμβουλεύετε τα παιδιά σας να 

παρακολουθούν καθημερινά το ωρολόγιο πρόγραμμα, 
ώστε να φέρνουν μόνο τα απαραίτητα μαθήματα, για να 
αποφεύγεται το περιττό βάρος στη σχολική τσάντα που 
προκαλεί προβλήματα υγείας. Το κάθε παιδί πρέπει να έχει 
μαζί του την κασετίνα του με την ατομική γραφική ύλη και όλα 
τα απαραίτητα. Δεν επιτρέπεται να μοιράζεται, ν΄ 
ανταλλάσσει, να δανείζεται ή να χρησιμοποιεί αντικείμενα/ 
γραφική ύλη κ.λ.π., τα οποία ανήκουν σε άλλα παιδιά. 

 
6. Καθαριότητα και ευπρεπής εμφάνιση των παιδιών: 

 Είναι σημαντικό, να αποδίδεται η αναγκαία προσοχή 
στην τήρηση της στολής, αλλά και στη συνολική ευπρεπή 
εμφάνιση, καθαριότητα και ατομική υγιεινή των παιδιών. Η 
στολή των παιδιών του σχολείου είναι η εξής:  

ΚΟΡΙΤΣΙΑ: Καθημερινή στολή: γκρίζα φούστα, γαλάζια 
μπλούζα, μπλε τρικό, μπλε μπουφάν, μαύρα παπούτσια. 
Επίσημη στολή: μπλε φούστα, άσπρη μπλούζα, μπλε τρικό, 
μπλε μπουφάν, μαύρα παπούτσια.  

ΑΓΟΡΙΑ: Καθημερινή στολή: γκρίζο παντελόνι, γαλάζιο 
πουκάμισο ή φανέλα, μπλε τρικό, μπλε μπουφάν και μαύρα 
παπούτσια. Επίσημη στολή: γκρίζο μακρύ παντελόνι, άσπρο 
πουκάμισο, γραβάτα, μπλε τρικό, μπλε μπουφάν, μαύρα 
παπούτσια. 
Κατά τους χειμερινούς μήνες, τα παιδιά μπορούν να φορούν 
γκρίζες φόρμες. 

7. Επικοινωνία γονέων/κηδεμόνων με το σχολείο 
Οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να επικοινωνούν με το 

σχολείο με τους πιο κάτω τρόπους: 
• Τηλεφωνικά/Γραπτώς (στέλνοντας ένα 

σημείωμα με το παιδί στον/στη δάσκαλο/δασκάλα του). 
Η γνωριμία σας με τον δάσκαλο ή τη δασκάλα του 

παιδιού σας καθώς και η διατήρηση μιας ειλικρινούς και 
αποτελεσματικής συνεργασίας μαζί τους είναι απαραίτητη.  

 Εφαρμόζοντας το σχετικό πρωτόκολλο προς το 
παρόν θα αρκεστούμε στην τηλεφωνική ή / και έντυπη 
επικοινωνία. 

• Σε ό,τι αφορά την επικοινωνία σας με τη 
Διευθύντρια, παρακαλούμε να τηλεφωνείτε στη γραμματέα, 
τηλ. 22753692) για διευθέτηση του χρόνου επικοινωνίας.   

 
 

Από το σχολείο  
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