
                                 92Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, 

         με την έναρξη της σχολικής χρονιάς  θα θέλαμε να  ευχηθούμε  υγεία σε όλους  και

καλή πρόοδο στα παιδιά σας  και να σας ενημερώσουμε για θέματα που αφορούν στην

ομαλή λειτουργία του σχολείου:

α)  Για  την  ασφάλεια  των μαθητών και  για  την  ομαλή  διεξαγωγή των  μαθημάτων  δεν

επιτρέπεται  η ελεύθερη και χωρίς περιορισμούς είσοδος των γονέων στο σχολείο. Οι

γονείς  μπαίνουν  στο  σχολείο  κατά  την  προγραμματισμένη  ώρα  συνάντησης  με  τους

δασκάλους (η μέρα και η ώρα θα ορισθεί μετά την  ολοκλήρωση του προγράμματος). Η

μηνιαία συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων θα ανακοινωθεί σύντομα.

 Με τη διευθύντρια μπορείτε επικοινωνείτε τηλεφωνικά (210 9017590 – 210 9021168) ή να

τη συναντάτε μετά την πρωινή προσευχή στο γραφείο της Διεύθυνσης, για οποιοδήποτε

θέμα  σας  απασχολεί.  Επίσης  μπορείτε  να  επικοινωνείτε  ηλεκτρονικά  στη  διεύθυνση:

mail  @92  dim  -  athin  .  att  .  sch  .  gr.  Επίσης,  το  σχολείο  διαθέτει  ιστοσελίδα  στο  Πανελλήνιο

Σχολικό Δίκτυο.

β) Οι μαθητές που θα παρακολουθούν την πρωινή ζώνη θα έρχονται στο σχολείο μέχρι τις

07:20 π.μ. και η πόρτα θα κλείνει. 

Η πόρτα για όλους τους μαθητές του  πρωινού προγράμματος θα ανοίγει στις 07:55

(8  παρά  5  π.μ.)  και  θα  κλείνει  στις  08:10  με  το  χτύπημα  του  κουδουνιού.  Οι

καθυστερημένοι  μαθητές/τριες  θα περνούν από τη  διεύθυνση πριν  ανέβουν  στην

τάξη  τους.  Οι  μαθητές  μπαίνουν  από  την  κεντρική  είσοδο  και  όχι  από  το

Νηπιαγωγείο. 

 Οι μαθητές/τριες της πρώτης τάξης αποχωρούν στις 12:25 και οι υπόλοιπες τάξεις

στις 13:15. Οι γονείς θα προσκομίσουν στο σχολείο υπεύθυνη δήλωση στην οποία

θα δηλώνουν ποιο πρόσωπο θα παραλαμβάνει το παιδί τους.

γ) Η φοίτηση στο Ολοήμερο πρόγραμμα είναι υποχρεωτική για τους μαθητές/τριες που

έχουν εγγραφεί. Τα παιδιά  παραμένουν στο  σχολείο  μέχρι  την ώρα αποχώρησης,  την

οποία  έχουν  δηλώσει  στην  αίτηση  εγγραφής  τους  στο  Ολοήμερο.  Οι  γονείς  είναι

υποχρεωμένοι  να  μην  καθυστερούν  να  πάρουν  τα  παιδιά  τους.  Στην  περίπτωση

αδυναμίας ενημερώνουν τον/την  υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό. 

Προσδοκούμε  στην  κατανόηση  και   συνεργασία  σας.  Με  την   τήρηση  των

κανονισμών του σχολείου βοηθάμε αποτελεσματικά  τα παιδιά  να αποκτήσουν εσωτερική

πειθαρχία.   

Τέλος  σας  επισημαίνουμε  πως  είναι  σημαντική  η  ενεργή  συμμετοχή  σας   στο

Σύλλογο  Γονέων  και  Κηδεμόνων  και  η  συμβολή  σας  στη  δημιουργία  Εσωτερικού

Κανονισμού του Σχολείου.                                       
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Σας θυμίζουμε ότι  κάθε  γονιός  έχει τη δυνατότητα να δώσει καλό πρότυπο στα παιδιά του.
Κάθε μορφή διαπαιδαγώγησης και επικοινωνίας με τα παιδιά μας είναι σημαντικό να 
«ντύνεται» με πραγματική ζεστασιά και φροντίδα. Αυτό είναι που μπορεί να βοηθήσει το 
παιδί να χτίσει μια όμορφη γεμάτη αυτοπεποίθηση προσωπικότητα.

Η καλή αυτοπεποίθηση έχει τα παρακάτω 5 χαρακτηριστικά:

Ασφάλεια: το παιδί είναι σημαντικό να νιώθει ασφαλές στο σπίτι του. Ξεκινώντας με αυτό 
το συναίσθημα, σε κάθε χώρο θα μπορεί να βρει τη δυνατότητα να προσαρμοστεί και να 
ξεδιπλωθεί.

Αυτοεικόνα: η καλή αυτοεικόνα σχετίζεται με το πώς αντιλαμβάνεται το παιδί τον εαυτό 
του. Τα καλά λόγια των γονέων, που ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, είναι ένα 
μαγικό μυστικό επιτυχίας.

Καλές σχέσεις: η καλή κοινωνικοποίηση, το εμπλουτισμένο δίκτυο φίλων, μπορεί να κάνει 
το παιδί μας ισχυρό στην αυτοπεποίθησή του.

Στόχοι και ολοκλήρωσή τους.: πάντα η ύπαρξη στόχων βοηθά στο χτίσιμο καλής εικόνας 
για τον εαυτό μας. Για να ενισχυθεί η αυτοπεποίθηση των παιδιών οι γονείς οφείλουν να τα 
καθοδηγούν  να βάζουν ρεαλιστικούς στόχους και να μην έχουν τεράστιες προσδοκίες. 
Κάθε μικρή επιτυχία είναι ένα βήμα μπροστά.

Όρια: τα όρια που μπαίνουν χωρίς σκληρότητα, αλλά με σταθερότητα και επιχειρήματα 
βοηθάνε τη συγκρότηση των παιδιών.

   ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΣ ΧΡΟΝΙΑ!!ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΜΕ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑ!

                                              Με εκτίμηση

                               

                                       Η διεύθυνση- Ο σύλλογος Διδασκόντων

                                                           
                                                                  




	Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,
	με την έναρξη της σχολικής χρονιάς θα θέλαμε να ευχηθούμε υγεία σε όλους και καλή πρόοδο στα παιδιά σας και να σας ενημερώσουμε για θέματα που αφορούν στην ομαλή λειτουργία του σχολείου:

