
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Αγαπητοί γονείς, 

Με την έναρξη της νέας Σχολικής χρονιάς  θα  θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε όλους μαζί 

και καθένα ξεχωριστά για τη συνεργασία και για την τήρηση των κανόνων του Σχολείου 

μας. 

Αυτό που διαπίστωσα από την επαφή μου με εσάς είναι ότι νοιάζεστε πολύ για τα παιδιά 

σας και αυτό μας χαροποιεί κι εμάς ως εκπαιδευτικούς. 

Επειδή όμως κι εμείς βλέπουμε τα παιδιά σας σαν δικά μας παιδιά, θέλουμε  να ζουν σε 

ένα ασφαλές και  χαρούμενο περιβάλλον και κάνουμε τα αδύνατα δυνατά για να είναι οι 

μαθητές μας χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. 

Το σχολείο φτιάχτηκε για τα παιδιά μας και ανήκει σε αυτά. Εμείς έχουμε την ευθύνη αλλά 

και την υποχρέωση να τους δώσουμε όλα τα εφόδια για να γίνουν αυτόνομα και δυνατά, 

για να ανταπεξέλθουν στις αντιξοότητες της ζωής. Έχουμε την ευθύνη να τους 

μεταδώσουμε αξίες και ιδανικά ώστε να φτιάξουν κι εκείνα με τη σειρά τους έναν καλύτερο 

κόσμο. 

Ακόμα θέλουμε τα παιδιά μας να είναι σε ένα οργανωμένο σχολείο με νόμους και κανόνες 

που τόσο οι δάσκαλοι όσο και οι γονείς τηρούν. Για τον λόγο αυτόν θέλω να σας επαινέσω 

που τηρείτε την ώρα προσέλευσης και την ώρα αποχώρησης  Δεν ξέρετε πόσο καλό κάνετε 

στα παιδιά σας! Τους διδάσκετε με το παράδειγμά σας συνέπεια, πειθαρχία και οργάνωση. 

Όταν το σχολείο και η οικογένεια είναι οργανωμένα μαθαίνουν και τα παιδιά να 

λειτουργούν σε ένα τέτοιο πλαίσιο και αργότερα να το δημιουργήσουν.  

Στο πλαίσιο της οργάνωσης του Σχολείου μας θα ήθελα να σας επισημάνω τα εξής  

1. Αν χρειαστεί για τον οποιονδήποτε λόγο ( ξαφνική αδιαθεσία του 

παιδιού, ή κάποιο μικρό χτύπημα ή προγραμματισμένο ραντεβού με γιατρό ή 

οτιδήποτε άλλο) θα παραλαμβάνετε το παιδί σας, αφού φυσικά ειδοποιηθείτε από 

το Γραφείο της Διευθύντριας και θα υπογράφετε Υπεύθυνη Δήλωση πρόωρης 

αποχώρησης μαθητή.  

2. Για οποιαδήποτε συνάντηση με τη Διευθύντρια ή τις 

Εκπαιδευτικούς πρέπει να προηγηθεί τηλεφώνημα και κλείσιμο ραντεβού. Αυτό δεν 

είναι μόνο γιατί το επιβάλλει το ΠΔ 79  αλλά γιατί δεν πρέπει να διαταράσσεται η 

ηρεμία των παιδιών σας, την ώρα του διδακτικού τους προγράμματος.  

3. Αν υπάρχει διαζύγιο, παρακαλώ να μας ενημερώσετε και να 

καταθέσετε τα σχετικά έγγραφα για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και την 

ψυχική ηρεμία των παιδιών σας. 

4. Αν υπάρχει κάποια δυσκολία ή οποιοδήποτε  θέμα που σας 

απασχολεί και άπτεται της παιδαγωγικής ή της ειδική αγωγής, είμαι δίπλα σας και 

πρόθυμη να σας ακούσω, να σας συμβουλεύσω και να σας βοηθήσω.  
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5. Από τον επόμενο μήνα και κάθε μήνα θα λαμβάνετε ένα  έντυπο με 

τον τίτλο: «Δράσεις του μήνα».  Πρόκειται για ένα ενημερωτικό έντυπο με τις 

αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων στη μηνιαία Παιδαγωγική μας Συνάντηση 

για τις προγραμματισμένες δράσεις  (εκδρομές , εκδηλώσεις κλπ.). 

6. Έγινε το πρώτο Σχολικό Συμβούλιο παρουσία του Συλλόγου 

Διδασκόντων και του Συλλόγου γονέων  σε άριστο κλίμα και συζητήθηκαν θέματα 

οργάνωσης της σχολικής μονάδας που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Συλλόγου 

Γονέων.  

7. Έχοντας ως στόχο μας την ασφάλεια των μαθητών μας έχουν 

δρομολογηθεί ενέργειες για να υπάρχει σχολικός Τροχονόμος που θα διευκολύνει 

την ασφαλή  προσέλευση και αποχώρηση μαθητών. Παράλληλα θα γίνουν όλες οι 

απαραίτητες ενέργειες για να μπουν φανάρια και να διευκολύνεται η ασφαλής 

διέλευση των μαθητών. 

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Σαρκίρη για τις υπέροχες 

ζωγραφιές της, την κυρία Βασιλάκου Μαρία, Τοπική  Δημοτική Σύμβουλο και 

Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων, τον κύριο Γραβάνη, τον κύριο Μαντά, καθώς  και  

τα μέλη του Συλλόγου Γονέων για την προθυμία τους και την παροχή του 

φαρμακευτικού υλικού του σχολείου μας, τη Σχολική Επιτροπή του Δήμου Ωρωπού  

για την στήριξή της και την κυρία Σταυρούλα για την πολύτιμη βοήθειά της.   

Είμαι αισιόδοξη και σίγουρη πως θα πάμε το Δημοτικό Σχολείο Πολυδενδρίου πολύ 

ψηλότερα και αυτό γιατί υπάρχει συνεργασία, οργάνωση και πάνω από όλα 

εκπαιδευτικοί  με αγάπη και ενδιαφέρον για τα παιδιά σας, όραμα και μεράκι για 

την εκπαίδευση. 

 

Να είστε σίγουροι πως τα παιδιά σας είναι σε πολύ καλά χέρια!!! 

 

 

Καλή Σχολική Χρονιά!!! 

 

                                

Ο Σύλλογος Διδασκόντων                                                                                      Η Διευθύντρια  


