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  Αγαπητοί/ές  Γονείς  και  Κηδεμόνες, 

 
Σας καλούμε την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου και ώρα 12:10  έως 14:00  

να παραλάβετε τους ελέγχους προόδου  Α΄ τετραμήνου.  

Οι έλεγχοι θα δοθούν στις αίθουσες του κάθε τμήματος από τον/την υπεύθυνο/η καθηγητή/τρια που 

μπορεί να σας ενημερώσει αναλυτικά και για τη φοίτηση του παιδιού σας. Σας υπενθυμίζουμε ότι το όριο 

των απουσιών για την επαρκή φοίτηση είναι 114, διαφορετικά η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής και ο 

μαθητής/η μαθήτρια επαναλαμβάνει την τάξη. Σας παρακαλούμε να φροντίζετε να μην καθυστερούν οι 

μαθητές/μαθήτριες στην πρωινή προσέλευση στις 8:15 για να ακούν τις ανακοινώσεις και να ξεκινά 

οργανωμένα και εποικοδομητικά η σχολική μέρα όλων μας. Επίσης, όσοι/όσες έχετε υποβάλει δήλωση για 

τα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας να προτρέπετε τα παιδιά σας να τα παρακολουθούν ανελλιπώς, ώστε 

να συνεχίσουν να υπάρχουν και να τα βοηθούν στη βελτίωση της επίδοσής τους. 

 Όσοι/ες γονείς και κηδεμόνες δεν προσέλθουν λόγω κωλύματος μπορούν να πάρουν τον έλεγχο τις 

επόμενες μέρες. Κανένας έλεγχος δεν θα δοθεί πριν την προγραμματισμένη ώρα για να μη διαταραχθεί η 

εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του σχολείου.  Σε όσους/ες γονείς ζητήσουν, θα δοθούν βεβαιώσεις για 

γονική άδεια. 

 Θεωρούμε απαραίτητη την παρουσία σας και την ενημέρωσή σας για την καλύτερη διαχείριση του 

όποιου προβλήματος μάθησης ή συμπεριφοράς των παιδιών σας. Σας θέλουμε δίπλα μας, συμπαραστάτες 

στο έργο μας και σας διαβεβαιώνουμε ότι καθημερινά πασχίζουμε για το καλό των παιδιών σας που 

θεωρούμε δικά μας παιδιά.  

Οι προσπάθειές μας συνεχίζονται προς όλες τις κατευθύνσεις για να καταφέρουμε ό,τι καλύτερο για 

το σχολείο μας. Τα παιδιά μας το αξίζουν! 
        

 

                    Η Διευθύντρια  

 

 
        ΜΑΡΙΑ Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ  

                                                                        Φιλόλογος-Θεατρολόγος 
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