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 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΦΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ                                  Γλςθάδα, 20-9-2014 

  Αηηικήρ 102-104 / 16562  ΓΛΥΦΑΔΑ 

               ΤΗΛ: 210-9611311          

  Email: mail@11dim-glyfad.att.sch.gr 

 

            Επιζηολή ππορ ηοςρ γονείρ ηυν μαθηηών ηού Σσολείος μαρ 
Αγαπεηνί γνλείο, 

      Η Γηεπζύληξηα θαη νη εθπαηδεπηηθνί ηνύ 11
νπ 

Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Γιπθάδαο, ζαο επρόκαζηε ραξνύκελε θαη 

δεκηνπξγηθή ζρνιηθή ρξνληά, θαιή πξόνδν ζηα παηδηά ζαο θαη θαιή ζπλέρεηα ζην έξγν ζαο πνπ δελ είλαη άιιν από 

ην λα πξνζπαζήζεηε λα θάλεηε ηα παηδηά ζαο θαινύο θαη επηπρηζκέλνπο αλζξώπνπο, γεκάηνπο αηζηνδνμία θαη 

ειπίδα γηα ην αύξην. 

        Η θεηηλή ρξνληά μεθίλεζε κε πνιιά πξνβιήκαηα ιόγσ ηεο απνπζίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ. 

Διπίδνπκε όηη κέζα ζηηο επόκελεο κέξεο ζα έρνπλ θαιπθζεί όια ηα δηδαθηηθά θελά θαη ζα έρεη νξηζηηθνπνηεζεί ην 

εβδνκαδηαίν Ωξνιόγην Πξόγξακκα ηνπ Σρνιείνπ. 

       Απηή ε επηζηνιή έρεη ζθνπό ηελ ελεκέξσζή ζαο γηα ηα ζρνιηθά δξώκελα θαη απνηειεί έλα από ηα κέζα 

επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο ζρνιείνπ – νηθνγέλεηαο. 

       Δίλαη γλσζηό όηη ην ζρνιείν θαη ε νηθνγέλεηα έρνπλ σο ζεκείν ηνκήο θαη σο ελδηαθέξνλ ηνπο ην παηδί. 

Δπνκέλσο ε θαιή ζρέζε εθπαηδεπηηθνύ θαη νηθνγελεηαθνύ πεξηβάιινληνο είλαη ζεκαληηθό ζηνηρείν ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Μέιεκα δηθό καο είλαη λα πεξηνξηζηεί ε αγσλία ζαο, λα απμεζεί ε εκπηζηνζύλε ζαο γηα 

ζέκαηα αζθάιεηαο ησλ παηδηώλ ζην ρώξν ηνύ ζρνιείνπ ώζηε λα εμαζθαιηζηεί έλα ήξεκν, όκνξθν θαη δεκηνπξγηθό 

πεξηβάιινλ ζηε δηάξθεηα ηεο θεηηλήο ζρνιηθήο ρξνληάο. Η γλώζε ησλ θαλόλσλ ιεηηνπξγίαο ηήο ζρνιηθήο κνλάδαο 

θαη ε ζπδήηεζε απηώλ κε ηα παηδηά ζαο, ηα θαζηζηά πην ππεύζπλα, θαιιηεξγεί ηνλ απηνζεβαζκό θαη βνεζά ζηελ 

θνηλσληθνπνίεζή ηνπο. 

 Ππυινή πποζέλεςζη 
Η πξνζέιεπζε ησλ παηδηώλ γίλεηαη κεηαμύ 8:00΄- 8:10΄νπόηε ρηππάεη ην θνπδνύλη. Σηε ζπλέρεηα νη γνλείο, πνπ γηα 

θάπνην ιόγν παξέκεηλαλ ζην ρώξν ηνύ ζρνιείνπ, απνρσξνύλ θαη μεθηλά ε πξνζεπρή ε νπνία γίλεηαη κε εξεκία θαη 

ζεβαζκό. Με ηε ιήμε ηήο πξνζεπρήο ε πόξηα θιεηδώλεηαη. Απηό ζεκαίλεη όηη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πξσηλήο 

πξνζεπρήο νη γνλείο ζα πξέπεη λα έρνπλ απνρσξήζεη από ηελ απιή ηνύ ζρνιείνπ. Η παξακνλή ζαο ζηελ απιή ηνύ 

ζρνιείνπ θαηά ηελ ώξα ηεο πξνζεπρήο, δεκηνπξγεί δηάζπαζε, αηαμία θαη άγρνο ζηα παηδηά. Θέινπκε επίζεο λα ζαο 

ππελζπκίζνπκε όηη δελ πξέπεη λα εηζέξρεζηε κέζα ζην θηίξην πξνηνύ λα ρηππήζεη ην θνπδνύλη ούηε να αθήνεηε ηιρ 

ηζάνηερ ηυν παιδιών ζαρ έξυ από ηιρ αίθοςζερ Διδ/λίαρ. Δάλ θάπνην παηδί έρεη πξόβιεκα θαη ν γηαηξόο ηνύ 

απαγνξεύεη λα ζεθώλεη βάξνο, παξαθαινύκε λα καο ην αλαθέξεηε γηα λα ξπζκίζνπκε εκείο ην ζέκα. Αλ πάιη ν 

θαηξόο είλαη βξνρεξόο θαη δε ζα γίλεηαη νκαδηθή πξνζεπρή ζην πξναύιην, νη καζεηέο ζα ζπγθεληξώλνληαη ζην 

ηζόγεην θαη όηαλ ρηππήζεη ην θνπδνύλη ζα αλεβαίλνπλ ζηηο αίζνπζεο κε ηε ζπλνδεία ησλ δαζθάισλ ηνπο.. Η 

έγκαιπη επίζηρ πποζέλεςζη ηυν παιδιών είναι αναγκαία και όποια καθςζηέπηζη γίνεηαι, μαρ δημιοςπγεί 

δςζκολίερ ζηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Γη’ απηό ην ιόγν ινηπόλ ε πόξηα ζα θιείλεη ακέζσο κεηά ηελ 

πξνζεπρή. Δάλ γηα θάπνην πνιύ ζνβαξό ιόγν θαζπζηεξήζεη θάπνην παηδί, παξαθαινύκε λα ην θέξλεηε ζην ζρνιείν 

ζην πξώην δηάιεηκκα (9:40΄-10:00΄)   

Δάλ ππάξρεη θάπνην πξνγξακκαηηζκέλν ξαληεβνύ κε γηαηξό, ζα πξέπεη λα έρεηε ελεκεξώζεη από ηελ πξνεγνύκελε 

κέξα ην Σρνιείν γηα λα θξνληίζνπκε εκείο όηαλ έξζεηε λα ζαο αλνίμνπκε ηελ πόξηα. 

 Αποσώπηζη μαθηηών 
Η απνρώξεζε ησλ καζεηώλ ζα γίλεηαη κόλν από ηελ νδό Αηηηθήο. Οη γνλείο ζα πεξηκέλνπλ   έμσ από ηελ πόξηα 

ηνύ Σρνιείνπ θαη κόιηο ρηππήζεη ην θνπδνύλη, ε πόξηα ζα αλνίγεη θαη ζα παξαιακβάλνπλ ηα παηδηά ηνπο. Μεηά ην 

ζρόιαζκα θαλέλα παηδί δελ ζα παξακέλεη ζην πξναύιην ηνπ ζρνιείνπ γηαηί δηαθνξεηηθά παξαθσιύεηαη ε 

ιεηηνπξγία ηνύ Οινήκεξνπ. 

Παπακαλούμε πολύ ηοςρ γονείρ πος παπαλαμβάνοςν ηα παιδιά ηοςρ να μην καθςζηεπούν και να είναι 

ζςνεπείρ ζηην ώπα ηοςρ.  

 

 Επιζκέτειρ γονέυν 
Οη γνλείο είλαη πάληα εππξόζδεθηνη ζην Σρνιείν καο. Οη δάζθαινη ζα ζαο ελεκεξώζνπλ έγθαηξα γηα ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο εκέξεο θαη ώξεο πνπ κπνξείηε λα επηζθέπηεζηε ην Σρνιείν, γηα λα ελεκεξώλεζηε γηα ηελ πξόνδν 

θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηώλ ζαο. Καηά ηελ ώξα ιεηηνπξγίαο ηνπ Σρνιείνπ νη γνλείο δελ επηηξέπεηαη λα  

βξίζθνληαη κέζα ζην ρώξν. Απαγνξεύεηαη ξεηά επίζεο λα θσηνγξαθίδνπλ ηα παηδηά ηνπο καδί κε άιια παηδηά  ηελ 

ώξα πνπ ην Σρνιείν ιεηηνπξγεί  Δάλ ζέινπλ λα δνπλ θάπνηνλ εθπαηδεπηηθό ή ηε δηεπζύληξηα ηνπ Σρνιείνπ, νη 

γνλείο έξρνληαη πξώηα ζε ηειεθσληθή επηθνηλσλία καδί ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα πξνγξακκαηίδνπλ θάπνηα θνηλή ηνπο 

ζπλάληεζε.  



Τηο πξσηλέο ώξεο παξαθαινύκε λα αθήλεηε ηα παηδηά ζαο ζηηο εηζόδνπο ησλ νδώλ Αηηηθήο θαη  Μηθξάο  Αζίαο θαη 

ζηε ζπλέρεηα λα απνρσξείηε. Να απνρσξείηε από ην Σρνιείν κε ηε βεβαηόηεηα όηη ηα παηδηά ζαο βξίζθνληαη ζε έλα 

ρώξν αζθαιή θάησ από ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ επηηήξεζε ησλ δαζθάισλ ηνπο. Τπρόλ πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί 

λα δεκηνπξγνύληαη ζηε ζρνιηθή καο θνηλόηεηα ιύλνληαη πάληα κε θαηαλόεζε θαη αιιεινζεβαζκό. Πξώηα ζα 

επηθνηλσλείηε κε ην δάζθαιν ηνπ παηδηνύ ζαο θαη κεηά κε ηε δηεπζύληξηα ηνπ ζρνιείνπ ,αλ γηα θάπνην ιόγν πξέπεη 

απηή λα παξέκβεη. 

 Επικοινυνία με ηο Σσολείο 

Γηα νπνηνδήπνηε πξόβιεκα έρεηε κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε ην Σρνιείν ζηα ηειέθσλα: 

210 9611311 θαη 210 9637840. Μπνξείηε επίζεο λα επηθνηλσλείηε καδί καο ζηελ ειεθηξνληθή καο 

δηεύζπλζε: mail@11dim-glyfad.att.sch.gr ή λα επηζθέπηεζζε ηελ Ιζηνζειίδα ηνπ Σρνιείνπ καο πνπ 

είλαη:http://blogs.sch.gr/11dimglyf/ 

 Αποςζία παιδιών από ηο Σσολείο 
Η απνπζία ησλ παηδηώλ από ην ζρνιείν πξέπεη λα είλαη απόιπηα δηθαηνινγεκέλε θαη ε ελεκέξσζε ηνπ δαζθάινπ 

ηεο Τάμεο είλαη απαξαίηεηε. Η δηθαηνιόγεζε ησλ απνπζηώλ γίλεηαη είηε κε κία απιή Υ/Γ ηνπ γνλέα είηε κε Ιαηξηθή 

Γλσκάηεπζε. 

Όηαλ θάπνηα παηδηά είλαη άξξσζηα παξαθαινύκε πνιύ λα ηα θξαηάηε ζην ζπίηη ζαο κέρξη λα αλαξξώζνπλ πιήξσο. 

Με απηό ηνλ ηξόπν νύηε ηα ίδηα  ηαιαηπσξνύληαη νύηε κεηαθέξνπλ ηελ αζζέλεηα ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. 

Δπίζεο εάλ θάπνην παηδί αληηκεησπίδεη θάπνην πξόβιεκα πγείαο θαιό είλαη ην Σρνιείν λα ην γλσξίδεη έηζη ώζηε λα 

παξαζρεζνύλ νη Πξώηεο Βνήζεηεο όηαλ ρξεηαζηεί. Από ηελ πιεπξά καο ζα αληηκεησπίζνπκε ην όπνην πξόβιεκα κε 

απόιπηε ερεκύζεηα. 

 Έλεγσορ ηυν παιδιών 
Σθόπηκν είλαη λα ειέγρεηε ηελ ηζάληα ησλ παηδηώλ ζαο πξηλ απηά έξζνπλ ζην Σρνιείν αιιά θαη θαηά ηελ 

επηζηξνθή ηνπο. Ιδηαίηεξα αλαγθαίν είλαη απηό ζηηο κηθξόηεξεο Τάμεηο. Έηζη παξαθνινπζείηε αλ ην παηδί ζαο 

θέξλεη καδί ηνπ ζην ζρνιείν ό,ηη ρξεηάδεηαη ή έρεη γηα ζαο θάπνηεο αλαθνηλώζεηο από ην Σρνιείν πνπ ζαο αθνξνύλ. 

Απαγνξεύεηαη απζηεξά ηα παηδηά λα θέξλνπλ ζην Σρνιείν θηλεηά ηειέθσλα ή ειεθηξνληθά παηρλίδηα.  

 Ωπάπιο Λειηοςπγίαρ 
8:10΄- 9:40΄           Μάζεκα   ( 1

ε
 - 2

ε
 ώξα ) 

9:40΄- 10:00΄         Γηάιεηκκα 

10:00΄- 11:30΄       Μάζεκα  ( 3
ε
 -  4

ε
 ώξα ) 

11:30΄- 11:45΄       Γηάιεηκκα 

11:45΄- 12:25΄       Μάζεκα  ( 5
ε
 ώξα ) 

12:25΄- 12:35΄       Γηάιεηκκα 

12:35΄- 13:15΄       Μάζεκα  (6
ε
  ώξα ) 

13:15΄- 13:25΄       Γηάιεηκκα 

13:25΄- 14:00΄       Μάζεκα ( 7
ε
  ώξα ) 

Αγαπεηνί γνλείο, 

      Μνρζνύκε θαζεκεξηλά θαη πξνζπαζνύκε ηα δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ λα ηα ιύλνπκε κε δηάινγν 

κέζα ζε έλα θιίκα ακνηβαίαο εκπηζηνζύλεο ζηνρεύνληαο ζε θάζε πεξίπησζε ζην όθελορ όλυν ηυν παιδιών. 

Θέινπκε όκσο θαη ηε δηθή ζαο ζπκπαξάζηαζε. 

Πξνζπαζήζηε να ζκέθηεζηε με ηο «εμείρ» και όσι με ηο «εγώ» έηζη ώζηε λα κάζνπλ θαη ηα παηδηά ζαο 

κεγαιώλνληαο λα θάλνπλ ην ίδην ζηε δσή ηνπο. 

Αγαπεηνί γνλείο 

     Τν ζρνιείν είλαη ην δεύηεξν ζπίηη ησλ παηδηώλ ζαο. Πεξλνύλ έλα κεγάιν κέξνο ηήο εκέξαο ηνπο εδώ. Γείμηε 

ινηπόλ θη εζείο ηελ αγάπε ζαο, ην ελδηαθέξνλ ζαο θαη ην ζεβαζκό ζαο ζ’ απηό. Η ζπλεξγαζία ζαο κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο είλαη αλαγθαία γηα ηελ θαιύηεξε θαη απνδνηηθόηεξε ιεηηνπξγία ηνύ ζρνιείνπ. Πιαηζηώζηε ην 

Σύιινγν Γνλέσλ θαη όινη καδί αο δνπιέςνπκε έρνληαο ζα ζηόρν ηελ πξόνδν θαη ηε ραξά ησλ παηδηώλ ζαο. 

Δίκαζηε ζπλεξγάηεο θαη ν ζηόρνο καο είλαη θνηλόο: ε  δηακόξθσζε ησλ παηδηώλ ζαο ζε πξνζσπηθόηεηεο 

νινθιεξσκέλεο, επηπρηζκέλεο , αηζηόδνμεο θαη ραξνύκελεο. Σε μια εποσή οικονομικήρ κπίζηρ αρ απανηήζοςμε 

με πλεόναζμα αξιών, ζςνεπγαζίαρ και αλληλοζεβαζμού. 

     Σαο επραξηζηνύκε θαη επρόκαζηε λα έρεηε πγεία, δύλακε θαη θαιή πξόνδν ζηα παηδηά ζαο. 

                                                

                                                                           Καλή ζσολική σπονιά ! 

 

 

 

                                                          Η Διεςθύνηπια και οι εκπαιδεςηικοί ηού Σσολείος 


