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Μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο – Οκτώβριος 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 επικοινωνία, η ειλικρινής και αποτελεσματική συνεργασία 
σχολείου – οικογένειας αποτελούν σημαντικούς 
παράγοντες για την πρόοδο των παιδιών. Μέσα σε αυτό το 
πλαίσιο σας ενημερώνουμε για τα πιο κάτω: 
   

1. Όραμα του σχολείου 
Το σχολείο μας συνεχίζει την εφαρμογή του 

προγράμματος SWPBS (School Wide Positive Behavior 
Supports). 

Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, έχουν επιλεχθεί 
από την προηγούμενη σχολική χρονιά οι αξίες σεβασμός, 
υπευθυνότητα και αποδοχή, ως οι βασικοί πυλώνες 
διδασκαλίας και καλλιέργειας θετικής συμπεριφοράς 
ανάμεσα στους μαθητές του σχολείου μας. 

 

 
2. Επικοινωνία γονιών/κηδεμόνων με το διδακτικό 

προσωπικό 
        Λόγω του υγειονομικού πρωτοκόλλου για την φετινή 
σχολική χρονιά, η επικοινωνία δασκάλων – γονέων θα γίνεται 
τηλεφωνικά σε τακτό χρόνο που αναγράφεται στο ωρολόγιο 
πρόγραμμα του παιδιού σας. 
        Σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη η δια ζώσης 
επικοινωνία με τον εκπαιδευτικό, θα διευθετείται ραντεβού σε 
χρόνο και τόπο που ορίζει ο δάσκαλος, τηρουμένων πάντα 
των κανόνων του υγειονομικού πρωτοκόλλου 
       Η επικοινωνία με τη Διευθύντρια του σχολείου, γίνεται 
κατόπιν ραντεβού.  

 

 

 
 

Δραστηριότητες 

12 Οκτωβρίου 

Επίσκεψη  Δήμαρχου Αγλαντζιάς 
στο σχολείο. 

26 Οκτωβρίου 

Διάλεξη για  την ατομική υγιεινή, 
στην Α΄1 και Α΄2, από την 
Επισκέπτρια Υγείας Τζωρτζίνα 
Γεωργίου.  

3 Νοεμβρίου 
Τοπική σχολική αργία  
(Αγ. Γεωργίου) 
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3. Κινητά τηλέφωνα - Ψηφιακά ρολόγια 
Σύμφωνα με οδηγίες του ΥΠΠΑΝ, οι 

μαθητές/μαθήτριες, απαγορεύεται να φορούν ψηφιακά 
ρολόγια τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν και ως κινητά 
τηλέφωνα. «Η απαγόρευση αυτή στοχεύει, επίσης, στο να 
προστατεύσει τους/τις μαθητές/ μαθήτριες από τη σύνδεση 
των δικών τους ρολογιών με άλλες άγνωστες συσκευές και 
χρήστες, μέσω ασύρματου δικτύου Bluetooth.»   

Επιτρέπεται η χρήση ψηφιακών ρολογιών άσκησης 
που καταγράφουν την καθημερινή σωματική άσκηση του 
παιδιού, ωστόσο θα πρέπει: «οι γονείς/κηδεμόνες, μέσω 
επιστολής τους, να ενημερώσουν τη Διεύθυνση του Σχολείου 
για την πρόθεσή τους για αξιοποίηση τέτοιου είδους 
ρολογιών από τα παιδιά τους». 
 
 

 
4. Δεντροφύτευση 

Αναγνωρίζοντας την αξία των δέντρων στη ζωή μας, 
γίνονται προσπάθειες, σε συνεργασία με το Τμήμα δασών και 
τη Σχολική Εφορεία του Δήμου Αγλαντζιάς, να γίνει 
δεντροφύτευση στο χώρο που γειτνιάζει  με το γήπεδο 
ποδοσφαίρου και τις γύρω πολυκατοικίες. 

 
 

5. Σύνδεσμος γονέων 
Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας για την αγορά των 

σκαμπό και τη συντήρηση που έγινε στα παγκάκια που 
βρίσκονται στο σχολείο. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Από το σχολείο  
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