
Αγαπητοί γονείς, 

Η διευθύντρια και οι εκπαιδευτικοί  σας καλωσορίζουμε αυτή τη νέα σχολική 

χρονιά. Ευχόμαστε να είναι δημιουργική και αποδοτική και να φέρει νέες προσδοκίες και 

ελπίδες για τα παιδιά μας.  

Κυρίως θα θέλαμε να καλωσορίσουμε εσάς, τους γονείς των μικρών μαθητών μας 

της Α’ τάξης, που ήρθαν σε ένα καινούριο περιβάλλον, όπου θα συναντήσουν τόσες 

αλλαγές τόσο σε χώρους όσο και στον τρόπο λειτουργίας. Αντιλαμβανόμαστε απόλυτα 

την αγωνία και το άγχος που διακατέχει πολλούς από εσάς. Θέλουμε όμως να σας 

διαβεβαιώσουμε πως δεν έχετε να αγωνιάτε για κάτι. Το εκπαιδευτικό προσωπικό θα 

φροντίσει για την ασφαλή και ομαλή  μετάβαση των παιδιών στη Δημοτική Εκπαίδευση, 

θα είναι  δίπλα σας και θα μπορείτε να στηριχθείτε σ’ αυτούς και να ζητάτε τη βοήθεια 

και καθοδήγησή τους. 

Πιστεύουμε ότι η πρόοδος και η καλή πορεία των παιδιών σας  μέσα στη σχολική 

χρονιά θα επιτευχθεί με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών, μαθητών και κηδεμόνων.  

Θέλουμε εσάς, τους γονείς και κηδεμόνες δίπλα μας. Η συνεργασία όλων των 

εμπλεκόμενων στην εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση των παιδιών θα αποδώσει τα 

μέγιστα με γνώμονα την πρόοδο όλων των μαθητών.  

Στην επιστολή μας αυτή θα βρείτε χρήσιμα στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία και 

τους κανόνες  του σχολείου, τη φοίτηση των παιδιών και την οργάνωση της σχολικής 

ζωής.  

Για την επικοινωνία σας μαζί μας, τα στοιχεία του σχολείου είναι: 

Τηλ και φαξ: 2108652643 

E-MAIL: 21dimath@sch.gr                

  Ιστολόγιο: blogs.sch.gr/21dimath 

 

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

07.50 – 08.10 Προσέλευση μαθητών 

08.10 – 09.40 1
η
 και 2

η
 ώρα μαθήματος 

09.40 – 10.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

10.00  - 11.30 3
η
 και 4

η
 ώρα μαθήματος 

11.30 – 11.45 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

11.45 – 12.25 5
η
 ώρα μαθήματος 

12.25 – 12.35 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ – Αποχώρηση των 

μαθητών της Α΄και Β΄τάξης  

12.35 – 13.15 6
η
 ώρα μαθήματος 

13.15 – 13.20 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ – Αποχώρηση των 

μαθητών των άλλων τάξεων  

13.20 – 14.00 7
η
 ώρα μαθήματος (για τις τάξεις 

Ε΄και Στ΄) 

                  ΩΡΕΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ  ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ 

14:00  

14:40  

15:30  

16:15  
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Θεωρούμε πολύ σημαντικό να γνωρίζετε και εσείς αλλά και οι μαθητές μας τους βασικούς 

κανόνες των σχολείων μας, η τήρηση των οποίων θα συμβάλει στην καλή λειτουργία του 

προγράμματος, στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών και στη διαμόρφωση 

της κοινωνικής συμπεριφοράς τους.  

 Είναι πολύ σημαντικό να τηρούνται αυστηρά οι ώρες προσέλευσης και 

αποχώρησης των μαθητών για την καλή λειτουργία του προγράμματος της τάξης 

και του σχολείου  Ώρα προσέλευσης 7:50 – 8:10. Σε περίπτωση καθυστέρησης οι 

μαθητές θα έρχονται 9:40-10:00 

 Οι μαθητές οφείλουν να έχουν στην σάκα τους τα βιβλία, τα τετράδια και την 

κασετίνα με όλα τα απαραίτητα για το μάθημά τους, καθώς θα δυσκολευτούν να 

παρακολουθήσουν το μάθημα χωρίς αυτά και να κάνουν τις ασκήσεις τους για την 

καλύτερη εμπέδωση της ύλης.  

 Οι μαθητές πρέπει να σέβονται το χώρο του σχολείου, διατηρώντας τον καθαρό και 

φροντίζοντας να μην γίνονται ζημιές. Σε αντίθετη περίπτωση, οι γονείς των 

μαθητών θα πρέπει να επιβαρυνθούν με το ανάλογο κόστος για την αποκατάσταση 

της εκάστοτε ζημιάς.  

 Για την ενημέρωσή σας σχετικά με την πρόοδο των παιδιών σας θα 

πραγματοποιούνται συναντήσεις με τους δασκάλους των τάξεων των σχολείων. Η 

συμμετοχή σας στις συναντήσεις αυτές είναι ουσιαστικής σημασίας. 

 Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου.  

 Θα θέλαμε να επικοινωνούμε μαζί σας τηλεφωνικά σε περίπτωση που σας 

χρειαστούμε για κάποιο θέμα που αφορά το παιδί σας. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας 

που θα δώσετε στους δασκάλους πρέπει να ισχύουν και να είναι εύκολο να σας 

εντοπίσουμε σε περίπτωση ανάγκης.  

Να είστε βέβαιοι πως η διεύθυνση και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου είμαστε πάντα 

πρόθυμοι να συνεργαστούμε μαζί σας για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος  

σας απασχολεί , ώστε να επιτευχθούν οι κοινοί μας εκπαιδευτικοί στόχοι.  

Σας ευχόμαστε ολόψυχα υγεία, δύναμη και καλή πρόοδο στη νέα σχολική χρονιά 

Η διευθύντρια   Οι εκπαιδευτικοί 

     



 

 


