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 ∆ηµοτικό σχολείο Αγρινίου                                                                            11-09-2015 

   Αγαπητοί γονείς, 

 
           Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς αισθανόµαστε την ανάγκη να επικοινωνήσουµε 

µαζί σας. Θεωρούµε πολύ σηµαντική και εποικοδοµητική τη συνεργασία σχολείου – 

οικογένειας για την επίτευξη των σκοπών και στόχων του σχολείου. Για το λόγο αυτό θα 

θέλαµε να σας θέσουµε υπόψη τα παρακάτω θέµατα: 

1. Γενικά θέµατα  
1.1. Έγκαιρη προσέλευση των µαθητών στο σχολείο. Το κουδούνι για την πρωινή 

προσέλευση χτυπά στις 8:10 (προηγείται χτύπος στις 8:08 για την έγκαιρη πρωινή 

συγκέντρωση των µαθητών). Οι µαθητές θα πρέπει να βρίσκονται στο σχολείο 5 λεπτά 

νωρίτερα. Μέχρι τις 8:05 θα µπορούν να εισέρχονται στο κτήριο, να αφήνουν την τσάντα 

τους στο θρανίο τους και να εξέρχονται. Σε καµιά περίπτωση δεν θα εισέρχονται γονείς στο 

κτήριο χωρίς λόγο. 

1.2. Η αποχώρηση των µαθητών γίνεται σύµφωνα µε το ωρολόγιο πρόγραµµα (µε το 

πλήρες πρόγραµµα στις 14:00). Το οριστικό εβδοµαδιαίο πρόγραµµα θα δοθεί το 

συντοµότερο δυνατόν (αφού τοποθετηθούν όλοι οι εκπ/κοί ειδικοτήτων στο σχολείο). 

Ωστόσο, µέχρι τότε θα υπάρχει προσωρινό πρόγραµµα και σε κάθε περίπτωση θα γνωρίζετε 

την ώρα αποχώρησης των µαθητών. Έκτακτη αποχώρηση γίνεται σε συνεννόηση µε τη δ/νση 

του σχολείου. 

1.3.Σε περίπτωση ασθένειας καλό είναι οι µαθητές να αναρρώνουν πλήρως και µετά να 

επανέρχονται στο σχολείο. Οι γονείς, σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του 

σχολείου, θα πρέπει αυθηµερόν να ενηµερώνουν το σχολείο για την απουσία του παιδιού 

τους. Σε αντίθετη περίπτωση θα δέχονται τηλεφώνηµα από το σχολείο. Οι εκπ/κοί θα πρέπει 

να είναι ενηµερωµένοι για ιδιαίτερες-χρόνιες παθήσεις ή για τυχόν άλλα προβλήµατα 
που απασχολούν τα παιδιά έτσι ώστε να µπορούν να τα βοηθήσουν µε τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο είτε ως σχολείο είτε σε επαφή µε ειδικούς φορείς και επιστήµονες.  

1.4. ∆εκατιανό µαθητών. Το σχολείο δεν διαθέτει κυλικείο. Για το λόγο αυτό οι µαθητές το 

πρωί να φέρνουν το δεκατιανό τους. Επίσης σε περίπτωση αδυναµίας χορήγησης δεκατιανού, 

να γίνει συζήτηση µαζί µας για εύρεση λύσης.  

1.5. Πόρτα προαυλίου. Η πόρτα που βρίσκεται στην είσοδο του προαυλίου του σχολείου 

(δίπλα στο περίπτερο) θα παραµένει κλειστή µετά το πρωινό κουδούνι µέχρι την 

αποχώρηση των µαθητών. 
1.6. Κανονισµός του σχολείου που αφορά τους µαθητές. Ο κανονισµός αυτός είναι υπόψη 

των µαθητών. Ωστόσο, κρίνουµε σκόπιµο να τον διαβάσετε και εσείς. Βρίσκεται στο blog 

(ιστοσελίδα του σχολείου) στο θέση Το σχολείο / κανονισµός για τους µαθητές. 

1.7. Τρόποι ενηµέρωσης των γονέων από το σχολείο.  

• Επιστολή. Σε κάθε περίπτωση που θέλουµε να σας ανακοινώσουµε κάτι θα δίνουµε 

στους µαθητές ανάλογη επιστολή.  

• sms και τηλεφωνική κλήση. Σε περίπτωση άµεσης ενηµέρωσης θα λαµβάνετε sms 

στο νούµερο που έχετε δώσει από το 5oDHMOTIKO (όποια οικογένεια δεν έλαβε 

µε την έναρξη της σχολικής χρονιάς σε 1 τηλεφωνικό νούµερο sms,  να µας 

ενηµερώσει) ή θα ενηµερώνεστε τηλεφωνικώς.  

• Αναρτήσεις στο blog  του σχολείου. Άλλος τρόπος ενηµέρωσης είναι οι αναρτήσεις 

στην ιστοσελίδα του σχολείου ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που δεν είναι κάτι επείγον 

(π.χ. επίδοση βαθµολογίας, πρόγραµµα σχολικών εορτών). 

• E-mail.∆ηµιουργήσαµε ξεχωριστούς λογαριασµούς e-mail  για την επικοινωνία µαζί 

σας. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να στείλετε mail  στο εκπ/κό του παιδιού σας 

γράφοντας ως θέµα το ονοµατεπώνυµο του µαθητή για να σας καταχωρίσει ως 

επαφή. 

Παπαχαρίση Άννα 5dimagr.papacharisi@gmail.com 

Γράψα Ελένη 5dimagr.grapsa@gmail.com 

Τέλιου Ελένη 5dimagr.teliou@gmail.com 

Χατζής Κων/νος 5dimagr.chatzis@gmail.com 



Λιάτσου Ευαγγελία 5dimagr.liatsou@gmail.com 

Κασβίκη Κων/να 5dimagr.kasviki@gmail.com 

Τάτση Παναγιώτα 5dimagr.tatsi@gmail.com 

Φούντας Στυλιανός 5dimagr.fountas@gmail.com 

Κυριαζής Χρήστος 5dimagr.kyriazis@gmail.com 

Παππά Χριστίνα 5dimagr.pappa@gmail.com 

Καραµπούλη Βασιλική 5dimagr.karabouli@gmail.com 

Μηλαροκώστας Κων/νος 5dimagr.milarokostas@gmail.com 
 

Σύντοµα θα ενηµερωθείτε από τους εκπαιδευτικούς  για τις ηµέρες και τις ώρες που θα 

µπορείτε να τους συναντάτε για να ενηµερώνεστε για τον τρόπο εργασίας, για την επίδοση 

των παιδιών σας, τη συµπεριφορά τους και τυχόν άλλα θέµατα. Επίσης, σας συνιστούµε 

διακριτικό καθηµερινό έλεγχο όσον αφορά στην ολοκλήρωση της µελέτης των παιδιών σας 

για την επόµενη µέρα καθώς και στενή συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς των παιδιών σας. 

Θεωρούµε υποχρεωτική την παρουσία σας στις ενηµερωτικές συναντήσεις των εκπ/κών, 

γιατί αυτό λειτουργεί προς όφελος των µαθητών µας.  

1.8. Λειτουργία blog (ιστοσελίδας) του σχολείου. Από τη σχολική χρονιά 2011-12 

λειτουργεί η ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου στο σχολικό δίκτυο. Μπορείτε να την 

επισκεφτείτε γράφοντας blogs.sch.gr/5dimagr/ ή κάνοντας αναζήτηση στο google 
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 δηµοτικό σχολείο Αγρινίου. Ο λόγος λειτουργίας της είναι για να σας 

δείχνουµε  τις εργασίες των παιδιών σας, τη δράση του σχολείου και για να επικοινωνούµε 

καλύτερα. Για την περσινή δραστηριότητα του σχολείου µπορείτε να επισκεφτείτε στο αρχείο 

της ιστοσελίδας τους µήνες Σεπτ. 2014 έως Ιούνιος 2015. Πολλές φορές ανεβάζουµε και 

φωτογραφίες από δραστηριότητες των µαθητών. Μέσα από αυτές, σκοπός είναι να φανεί η 

δραστηριότητα και όχι τα παιδιά. Γι’ αυτό, όπως και θα έχετε διαπιστώσει οι φωτογραφίες 

είναι οµαδικές, µακρινές, και όχι εστιασµένες στα πρόσωπα. Επειδή η ανάρτηση των 

φωτογραφιών είναι ένα λεπτό θέµα, παρακαλούµε όποιος γονιός διαφωνεί µε την 

παρουσία του παιδιού του στην ιστοσελίδα του σχολείου και µε τον τρόπο που 

αναφέρεται παραπάνω, να περάσει από το γραφείο του δ/ντή και να συµπληρώσει 

σχετική δήλωση µέχρι τέλος του Σεπτέµβρη.   
1.9. Επικαιροποίηση στοιχείων. Εάν υπάρχουν αλλαγές σε αριθµούς τηλεφώνων, δ/νσεις 

από τον περασµένο Σεπτέµβρη να µας το δηλώσετε. 

1.10. Χρήση διαδικτύου από τους µαθητές. Να είστε ιδιαίτερα προσεχτικοί ως προς την 

χρήση του από τα παιδιά σας. Εµείς ως εκπ/κοί προσπαθούµε µε κάθε ευκαιρία να 

ενηµερώνουµε σχετικά τους µαθητές µας και να τους προστατεύουµε. Για οποιοδήποτε θέµα 

επικοινωνήστε µαζί µας. Χρήσιµες ιστοσελίδες για ενηµέρωση όλων µας γύρω από τη χρήση 

του διαδικτύου: http://internet-safety.sch.gr/ και http://www.saferinternet.gr/ . Η εκπ/κός 

Πληροφορικής του σχολείου θα σας ενηµερώνει σχετικά για ό,τι κρίνει απαραίτητο στο θέµα 

αυτό. 

2. Άλλα θέµατα. 

2.1. Τεχνολογικός εξοπλισµός του σχολείου. Είµαστε στην ευχάριστη θέση να σας 

ενηµερώσουµε ότι όλοι οι χώροι  του κεντρικού κτηρίου (10 αίθουσες τµηµάτων, η αίθουσα 

πολλαπλών εκδηλώσεων και η αίθουσα αγγλικών) διαθέτουν projector, γραµµή internet, 

υπολογιστή και ηχεία. Επίσης υπάρχει ένας φορητός projector  για τις ανάγκες της Γ΄ τάξης 

που στεγάζεται στο προκάτ και 2 αίθουσες διαθέτουν διαδραστικούς πίνακες. Ο 

εξοπλισµός αυτό  αποτελεί χρήσιµο εργαλείο στα χέρια των εκπ/κών και θα συµβάλλει σε µια 

ποιοτικότερη µαθησιακή διαδικασία. Στο σηµείο αυτό θα θέλαµε να  ευχαριστήσουµε τους 

γονείς που στη δύσκολη οικονοµική συγκυρία συνέβαλαν οικονοµικά στο να 

ολοκληρώσουµε τον τεχνολογικό εξοπλισµό του σχολείου. Το εργαστήριο Πληροφορικής 

διαθέτει 13 µονάδες για τους µαθητές (αρκετές από αυτές προσφέρθηκαν από γονείς και 

τους ευχαριστούµε πολύ)  και 1 server για τον εκπ/κό Πληροφορικής. Λειτουργεί πάρα 

πολύ καλά χάρη στην  εκπ/κό Πληροφορικής κα Ράπτη και την τεχνική υποστήριξη που 

είχαµε από το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Αιτ/νίας. Τέλος θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε και την εταιρεία 

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ  για τη χορήγηση 10 laptops  προς το σχολείο µας. 



Ωστόσο,  το σχολείο έχει ανάγκη από ένα σύγχρονο φωτοτυπικό και έναν καλό έγχρωµο 

εκτυπωτή. Τέλος, υπάρχει ανάγκη από 3-4 CD players, εργαλεία απαραίτητα για τα 

µαθήµατα των ξένων γλωσσών, της Μουσικής και όχι µόνο. Αυτά που διαθέτει το σχολείο 

µας είναι παλιά, και συχνά έχουν ανάγκη από επισκευή. 

 

2.2. Κάλυψη αναγκών σε χαρτί Α4. Υπολογίζουµε ότι για τις ανάγκες σε φωτοτυπίες 

καταναλώνεται καθηµερινά 1 πακέτο χαρτί Α4. Αυτό αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό έξοδο για 

το σχολείο, αν λάβουµε υπόψη το ποσό της κρατικής επιχορήγησης. Καλούνται οι γονείς 

που έχουν τη διάθεση και τη δυνατότητα να φέρουν από ένα πακέτο χαρτί Α4 (500 

φύλλων και καλής ποιότητας  – Navigator, Inocopia, Premium, ….- τα οποία εξασφαλίζουν 

την καλή λειτουργία του φωτοτυπικού). Τα χρήµατα που θα εξοικονοµηθούν θα 

χρησιµοποιηθούν για κάλυψη άλλων αναγκών. 

 

2.3. Αναζήτηση χορηγών. Όποιος γονιός µπορεί να βοηθήσει προς οποιαδήποτε 

κατεύθυνση, είτε συµβάλλοντας ο ίδιος είτε αναζητώντας χορηγούς και δωρητές 

παρακαλείται όπως επικοινωνήσει µε το σχολείο.  

 

Υ.Γ. Το σχολείο δεν θα λειτουργήσει στις 18 και στις 21 Σεπτεµβρίου 2015 λόγω της 

διενέργειας των βουλευτικών εκλογών. Επίσης προσωρινά δεν θα λειτουργεί το 

Ολοήµερο. 

 

 
 

                                                              Με τις καλύτερες ευχές µας για τη νέα σχολική χρονιά 

                                                                                 Η ∆/νση και το    

                                                                       εκπ/κό προσωπικό του σχολείου 


