
Αγαπητοί γονείς,  
Με την ευκαιρία της επικοινωνίας μας μαζί σας, μέσω του 

Ενημερωτικού Δελτίου, η  Διεύθυνση και το Διδακτικό Προσωπικό 

του Σχολείου  εύχονται σε όλους υγεία, πρόοδο και κάθε προσωπική 

και οικογενειακή ευτυχία. 

Με το ενημερωτικό δελτίο αυτό, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε 

για το έργο του Σχολείου και να σας υπενθυμίσουμε μερικούς 

βασικούς κανονισμούς. 

«Το όραμα μας» 
 Όραμά μας είναι ένα δημοκρατικό και ανθρώπινο σχολείο, που 
θα εξασφαλίζει τη σωματική ασφάλεια και θα αποδέχεται τη 
διαφορετικότητα και τα δικαιώματα όλων των παιδιών. 
Οραματιζόμαστε ένα σχολείο που θα προάγει την ψυχική υγεία 
και την ενεργό συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών εταίρων, τη 
συνεργασία, την αλληλεγγύη, και τον αλληλοσεβασμό. 
Οραματιζόμαστε ένα εργαστήρι χαράς, όπου όλα τα παιδιά θα 
έχουν την ευκαιρία να γευτούν τη χαρά της κατάκτησης της 
γνώσης και της σχολικής επιτυχίας. 
Οραματιζόμαστε να δώσουμε στην κοινωνία Ανθρώπους, που 
να συνεργάζονται, να δημιουργούν και να ονειρεύονται. Να 
βλέπουν το αύριο και να αλλάζουν το σήμερα. Να αγωνίζονται 
για την Ειρήνη και για μια λεύτερη πατρίδα». 

Ελάτε να συζητήσουμε ό,τι σας απασχολεί!  

Υπό έμφαση στόχοι της 
Σχολικής μας Μονάδας 
κατά τη φετινή σχολική 
χρονιά: 
1. Η βελτίωση των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων 
με έμφαση στην ανάπτυξη 
και καλλιέργεια των 
δεξιοτήτων της προσεκτικής 
ακρόασης, μελέτης και 
κατανόησης κειμένων και 
οδηγιών. 
2. Η απόκτηση και ανάπτυξη 
κοινωνικών και 
επικοινωνιακών δεξιοτήτων 
στην καθημερινότητα των 
παιδιών , εντός και εκτός του 
σχολικού χώρου (τρόποι 
καλής 
 συμπεριφοράς, σεβασμός, 
ομαδικότητα κ.λπ.).   
3. Η καλλιέργεια  της 
φιλαναγνωσίας . 
4. Γνωρίζω, Δεν Ξεχνώ και 
Διεκδικώ. 

Ωράριο εργασίας 
Το ωράριο εργασίας του σχολείου καθημερινά είναι από τις 7:45 π.μ. - 1:05 μ.μ..   

Καθυστερημένη άφιξη των παιδιών στην τάξη δημιουργεί διακοπή της ομαλής διεξαγωγής του 

μαθήματος, ενώ  κάνει το παιδί να νιώθει άσχημα.  Ο ερχομός των παιδιών  στο σχολείο πριν 

από τις 7:30 π.μ. καλό είναι να αποφεύγεται για λόγους  ασφάλειας, ε 

Δημοτικό Σχολείο Μακεδονίτισσας Β’ 
Γρεβενών, 2401, Έγκωμη, Λευκωσία 

Τηλ.: 22353674 – Φάξ: 22658838  
Email: dim-makedonitissa2-lef@schools.ac.cy 

 

Συμμετοχή του σχολείου μας στο 
πρόγραμμα  

«Aσφαλές σχολείο για το 
διαδίκτυο» και «Μικροί 

εκπαιδευτές για το Διαδίκτυο» 

Τα προγράμματα «Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο» 
και «Μικροί Εκπαιδευτές για το Διαδίκτυο», σκοπό έχουν 
να ενημερώσουν παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς για 
τη σωστή και ασφαλή χρήση του διαδικτύου.  

 Σ Χ Ο Λ Ι Κ Η  Χ Ρ Ο Ν Ι Α  2 0 1 7 — 2 0 1 8  

Σχολικές αργίες για τη σχολική χρονιά 2017-2018 

Oι σχολικές αργίες για τα σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης 
είναι οι πιο κάτω: 

 

• 13η Νοεμβρίου 2017 (Ονομαστική γιορτή Αρχιεπισκόπου) 
• 23η Δεκεμβρίου 2017 – 6η Ιανουαρίου 2018 (Διακοπές 

Χριστουγέννων) 
• 30ή Ιανουαρίου 2018 (Γιορτή των Γραμμάτων – Τριών 

Ιεραρχών) 
• 2α Φεβρουαρίου– Τοπική αργία 
• 19η Φεβρουαρίου 2018 (Καθαρά 

Δευτέρα) 
• 2α Απριλίου 2018 – 13η Απριλίου 2018 

(Διακοπές Πάσχα) 
• 1η Μαΐου 2018 (Εργατική Πρωτομαγιά) 
• 17η Μαΐου 2018 (Αναλήψεως) 
• 28η Μαΐου 2018 (Αγίου Πνεύματος) 
• 11η Ιουνίου 2018 (Αποστόλου Βαρνάβα) 

 

 

Σχολικό ταμιευτήριο 

Κατά τη φετινή σχολική χρονιά 2017-
2018, καταργείται ο θεσμός του 
Σχολικού ταμιευτηρίου, μετά από 
ομόφωνη απόφαση της Παγκύπριας 
Συνδιάσκεψης της ΠΟΕΔ. 

Προβλήματα υγείας  
Φαρμακευτική  αγωγή  μπορεί  να  χορηγηθεί  
στους  μαθητές,  με  την  ενεργό  εμπλοκή  των  
εκπαιδευτικών στα σχολεία, εφόσον τηρούνται 
οι εξής προϋποθέσεις:   
(α)  η συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή 
συστήνεται γραπτώς από γιατρό, 
 

(β)  υπάρχει γραπτή συγκατάθεση του γονέα/
κηδεμόνα,   
 

(γ)  ο εκπαιδευτικός ενεργεί στη 
βάση της εθελοντικής 
προσφοράς προς τον 
άνθρωπο.  

Τα παιδιά να έρχονται καθημερινά στο 
σχολείο με τη στολή τους.  Κατά τις 
επίσημες γιορτές, εκκλησιασμό και  
επισκέψεις τα παιδιά να φορούν την 
επίσημη στολή. Κατά τους χειμερινούς 
μήνες (Δεκέμβρη, Γενάρη, Φλεβάρη) 
μπορούν οι μαθητές και μαθήτριες να 

φορούν τις γκρίζες φόρμες τους.  Οι μαθήτριες 
μπορούν, ακόμα, να φορούν φούστα με χοντρό 
καλτσόν είτε παντελόνι γκρίζο. Τα κολάν 
απαγορεύονται. 

Στολή μαθητών Στολή μαθητριών 

γκρίζο παντελόνι φούστα μπλε ή γκρίζα 

άσπρο πουκάμισο ή 
άσπρη φανέλα 

άσπρη μπλούζα ή 
άσπρη φανέλα 

μπλε τρικό μπλε τρικό 

μπλε μπουφάν μπλε μπουφάν 

μαύρα παπούτσια μαύρα παπούτσια 

Απουσίες παιδιών 
Το Σχολείο πρέπει να 
ενημερώνεται 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 ημέρα ή μερικές ώρες) 
είτε τηλεφωνικώς είτε 
γραπτώς είτε κατ’ ιδίαν. 

Υγιεινή των παιδιών 
Ελέγχετε σε τακτά χρονικά 
διαστήματα τα μαλλιά των 
παιδιών σας για πρόληψη ή 
και θεραπεία από 
την παρουσία των 
ψειρών. 



Πολλοί γονείς στην καθημερινή μας 
αγωνία να βοηθήσουμε τα παιδιά 
μας στο διάβασμα, διαβάζουμε μαζί 
τους. Το αποτέλεσμα είναι να 
πιεζόμαστε και οι δυο: εμείς 

καταλήγουμε να περνάμε όλο το χρόνο ως 
«μαθητές» και το παιδί να μη γνωρίζει κάποιον 
τρόπο να διαβάζει μόνο του. Πρέπει να λάβουμε 
υπόψη ότι κάθε παιδί είναι μοναδικό. Έχει, επίσης, 
τους δικούς του ρυθμούς στη μάθηση. Κάθε 
πρόγραμμα οργάνωσης της μελέτης έχει 
διαφορετική προσαρμογή σε κάθε παιδί, ανάλογα 
με την ψυχοσύνθεση, τη συγκέντρωση, τη μνήμη του 

κ.λπ..  

   

1. Εξασφάλισα κατάλληλο ατομικό χώρο εργασίας για το παιδί μου; 

2. Όταν εργάζεται στο σπίτι έχει κοντά του όλα τα απαραίτητα υλικά; 

3. Δεν έχει ανοικτή την τηλεόραση όταν εργάζεται; 

4. Έχει συγκεκριμένη ώρα για διάβασμα; 

5. Αφιερώνει ικανοποιητικό χρόνο για διάβασμα; 

6. Δεν απογοητεύεται ή αναστατώνεται με την εργασία του; 

7. Δε δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί στην εργασία του; 

8. Τελειώνει τις εργασίες του στην ώρα του; 

9. Ελέγχω το παιδί μου τακτικά; (εργασίες, τετράδιο επικοινωνίας και βαλίτσα) 

10. Ελέγχει τη βαλίτσα για την επόμενη μέρα;  Παίρνει τα απαραίτητα βιβλία, τετράδια κ.λπ.); 

Μην ξεχνάτε να λέτε: 
• Μπράβο! 
• Δεν πειράζει που δεν τα κα-

τάφερες αυτή τη φορά. 
• Είμαστε περήφανοι για σένα. 
• Αρκεί που προσπάθησες. 
• Θα τα καταφέρεις. 
• Είσαι σπουδαίο παιδί. 
• Κανείς δεν είναι τέλειος. 
• Είσαι μοναδικός. 
• Δεν ξέρω τι θα 'κανα χωρίς 

εσένα. 
• Σ' αγαπώ πολύ! 
• Έλα να προσπαθήσουμε μαζί 

• Όταν υπάρχει πρόβλημα συμπεριφοράς, 
χαρακτηρίζουμε την πράξη κι όχι το ίδιο το παιδί. 

• Καμιά πράξη τον παιδιού δεν έχει οριστικό 
χαρακτήρα: όλα μπορούν να αλλάξουν με 
προσπάθεια, εκτίμηση και συμπαράσταση. 

• Οι τιμωρίες και οι απειλές δε φέρνουν σχεδόν ποτέ 
καλό αποτέλεσμα: τα παιδιά χρειάζονται 
πληροφόρηση, συζήτηση κι επιχειρήματα για να 
πειστούν. 

• Τα παιδιά αναζητούν στους γονείς τους σταθερά 
πρότυπα ζωντάνιας, μαχητικότητας, εφευρετικότητας 
και αγάπης. 

• Καλό είναι να είστε δάσκαλοι των παιδιών σας 
περισσότερο στα ζητήματα της ζωής και λιγότερο στα 
μαθήματα του σχολείου. 

Χρήσιμες ιστοσελίδες 
 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 
 http://www.moec.gov.cy/ 
 
Υλικό για διάφορα μαθήματα 
 http://www.schools.ac.cy/klimakio/

index.html 
 
Παγκύπρια Συνομοσπονδία Συνδέσμων 
Γονέων 
 http://www.goneisdemotikon.com/ 
 
Ιστοσελίδα σχολείου 
 http://dim-makedonitissa2-lef.schools.ac.cy 

 Συνεργασία Σχολείου - Οικογένειας 

Έχω βεβαιωθεί ότι... 

Επισκέψεις γονέων 
 

Το Σχολείο επιθυμεί να έχετε όσο 
το δυνατό πιο στενή συνεργασία 
με τους δασκάλους των παιδιών 
σας, για να αλληλοενημερώνεστε 
για την πρόοδο και για τυχόν 
προβλήματα που 
παρουσιάζονται.  Όπως 
γνωρίζετε στο ωρολόγιο 
πρόγραμμα κάθε τάξης φαίνεται 
η ώρα επισκέψεων των γονέων.   
Αν δυσκολεύεστε τις 
συγκεκριμένες ώρες, μη 
διστάσετε να επικοινωνήσετε με 
τον/τη δάσκαλο/α του παιδιού 
σας για να διευθετήσετε άλλη 
ώρα.   

Το διδακτικό προσωπικό του σχολείου μας 
ΩΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ  

Διευθυντής:  Παναγιώτης Θεοδώρου 

Εκπαιδευτικός Τάξεις Ώρες επισκέψεων 

Μαρία Μπότσαρη Α΄1 Πέμπτη  10:05-10:45 

Κωνσταντίνα Αθανασίου Α΄2 Τετάρτη  7:45-8:25 

Στέλλα Βιολάρη B΄1 Παρασκευή  9:25-10:05    

‘Ελενα Καΐμη Β’2 Παρασκευή  10:55-11:35 

Αντιγόνη Θεοφίλου Γ΄1 Πέμπτη  7:45-8:25 

Κύπρος Αλεξάνδρου 
Γ΄1 + Φ. 
Αγωγή 

Παρασκευή   7:45-8:25 

Δέσπω Σωτηρίου Γ΄2 Τετάρτη    9:25-10:05 

Μυρτώ Χριστοφίδου Γ΄3 Πέμπτη   12:25-1:05 

Δήμητρα Χαραλάμπους Δ΄1 Πέμπτη  7:45-8:25  

Έρση Νικολαῒδου Δ΄2 Τρίτη  7:45-8:25 

Ελένη Πολυδώρου Ε΄1 Πέμπτη  9:25-10:05 

Γεωργία Σάββα Ε΄2 Πέμπτη  10:55-11:35 

Γιωργούλα Αντρέου Στ΄1 Τρίτη   8:25-9:05 

Στέλλα Ιωαννίδου Στ΄2 Δευτέρα  12:25-1:05    

Κωνσταντίνος Διονυσίου Επιστήμη Τρίτη  12:25-1:05 

Έλενα Ιωσηφίδου Αγγλικά Δευτέρα  8:25-9:05 

Στέλιος Παπαμάρκου Τέχνη Δευτέρα  8:25-9:05 

Κωνσταντίνος Χαραλάμπους Φ. Αγωγή Τετάρτη  8:25-9:05    

Αναστασία Παλά Μουσική Πέμπτη   12:25-1:05 

Έλενα Φράγκου Μουσική Δευτέρα  9:25-10:05 

Δόξα Ελευθερίου 
Ιλαρίωνος 

Ειδική 
Εκπαίδευση 

Παρασκευή  12:25-1:05 

Άντρη Κυπριανού Λοΐζου 
Λογοθε-
ραπεία 

Παρασκευή  11:35-12:15 

Δέσπω Χαραλάμπους 
Ειδική 

Μονάδα 
Παρασκευή  11:35-12:15 

    Σχολική τσάντα 

Η σχολική τσάντα συνιστάται να 
περιέχει μόνο βιβλία που τα παιδιά 
θα χρησιμοποιήσουν στα μαθήματα 
του Ωρολογίου Προγράμματος της 
συγκεκριμένης ημέρας, για να 
αποφεύγεται το υπερβολικό βάρος 
της. Βιβλία που δε χρειάζονται 
πρέπει να μένουν, είτε στο σχολείο, 
είτε στο σπίτι. Προτρέπονται οι 
γονείς να ελέγχουν συστηματικά 
την τσάντα των παιδιών τους ώστε 
αυτή να έχει μόνο τα απαραίτητα 
βιβλία κάθε μέρας. 

Ασφάλεια προσωπικών 
αντικειμένων  

Οι μαθητές δεν ενδείκνυται να 
φορούν στο σχολείο κοσμήματα και 
ρολόγια μεγάλης αξίας, για 
ευνόητους λόγους. Σημειώνεται ότι, 
σε περίπτωση απώλειάς τους, το 
σχολείο δε φέρει καμιά ευθύνη. 
Παράλληλα, κυρίως για λόγους 
ασφάλειας των  ίδιων  των  
μαθητών,  συστήνεται  την  ημέρα  
που  έχουν  Φυσική  Αγωγή  να  μη  
φορούν κοσμήματα  ή  ρολόγια για 
αποφυγή τραυματισμών  

Απαγορεύεται τα παιδιά να φέρνουν στο σχολείο ή σε 

οποιεσδήποτε εκδηλώσεις του σχολείου φορητά τηλέφωνα, 

φωτογραφικές μηχανές ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. 


