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Ενημερωτικό Σημείωμα για την «Τσάντα στο σχολείο» 
 

Αγαπητοί γονείς – κηδεμόνες 
Σας ενημερώνουμε ότι το Σχολείο μας θα υλοποιήσει τη δράση «Η τσάντα στο  σχολείο», βάσει 

της υπ. Αριθ. Πρωτ. Φ.7/ΦΜ/139107/Δ1/27-8-2018 Εγκυκλίου (ΥΠΠΕΘ, ΤΜΗΜΑ Β’ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ 

ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ). Αυτή η δράση καθιερώνει την παραμονή της σχολικής τσάντας στο 
σχολείο για τουλάχιστον δύο Σαββατοκύριακα το μήνα. H τσάντα των μαθητών/τριών παραμένει στο 
σχολείο την Παρασκευή, πριν από το Σαββατοκύριακο που έχει αποφασιστεί από τον Σύλλογο 
Διδασκόντων του σχολείου, έως την Δευτέρα. 

Παραθέτουμε σχετικές πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν την απόφαση: 
 Στόχος της δράσης: οι μαθητές και οι μαθήτριες να μην ασχολούνται με την προετοιμασία μαθημάτων 

κατά τη διάρκεια αυτού του Σαββατοκύριακου. 

 Σκοπός της δράσης: η ουσιαστική υποστήριξη του μειωμένου χρόνου δημιουργικής επαφής και 
επικοινωνίας γονέων – παιδιών. 

 Συνθήκη της δράσης: ο σεβασμός στις ανάγκες της παιδικής ηλικίας, με γνώμονα την πολύπλευρη 
ανάπτυξη των παιδιών της σχολικής ηλικίας (συναισθηματική, κοινωνική και ψυχοκινητική). 

 Πλαίσιο της δράσης: η αναβάθμισης της σχολικής ζωής και η σύνδεσή της με την κοινωνική 
πραγματικότητα. 

 Εφαρμογή της δράσης: σε όλα τα Δημόσια Δημοτικά Σχολεία της χώρας. 

 Διευκρινιστικό σχόλιο για τη δράση: η δράση δεν ισοδυναμεί με εγκατάλειψη της μελέτης ή άλλων 
δημιουργικών εργασιών, τις οποίες οι μαθητές και οι μαθήτριες δύνανται να υλοποιούν κατ’ οίκον σε 
ατομική ή και ομαδική βάση, συνδυάζοντας ενίοτε τη διασκέδαση και το συνεργατικό πνεύμα με τη 
μάθηση. 

Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο, ο Σύλλογος Διδασκόντων του Σχολείου 
αποφάσισε για τις ημερομηνίες  εφαρμογής της δράσης: 

 Οι μαθητές θα αφήνουν την τσάντα τους εντός της αιθούσης πριν την αποχώρηση, στο τέλος 
του υποχρεωτικού ωραρίου (13:15). 

 Την ίδια μέρα θα μεταφέρονται στο σπίτι τσαντάκι/σκεύος/συσκευασία με τροφή 
διαφορετικά θα δημιουργούνται εστίες μικροβίων στο σχολείο εντός του Σαββατοκύριακου. 

 Τα βιβλία-τετράδια που απαιτούνται για τα μαθήματα της Δευτέρας, θα βρίσκονται στην 
τσάντα των μαθητών από την Παρασκευή. Δηλαδή τις Παρασκευές που ορίζονται στο 
πινακάκι ανωτέρω, κάθε μαθητής θα έχει στην τσάντα του τα βιβλία-τετράδια που 
απαιτούνται και για την Παρασκευή και για τη Δευτέρα. 

 Για οτιδήποτε άλλο, οι εκπαιδευτικοί θα δώσουν διευκρινίσεις στους μαθητές. 
 

Η διευθύντρια 
Κυριακή Κανάρη 

Ημερομηνίες εφαρμογής της δράσης «Η τσάντα στο σχολείο»: Παρασκευή 

28-9-2018,        5-10-2018,      19-10-2018,        2-11-2018,      23-11-2018, 

7-12-2018,       14-12-2018,      11-1-2019,       25-1-2019,       8-2-2019,     22-2-2019, 

8-3-2019,        22-3-2019,      5-4-2019,      12-4-2019,     10-5-2019,    24-5-2019,    7-6-2019 


