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Βύρωνας 21/09/2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1η
«Μακροχρόνια γεύση από οχτάεδρα κρύσταλλα.» Ε.Κ.
Δύσκολες εποχές για ανακοινώσεις

ê Σας ενημερώνουμε ότι βάσει της 11371/13-09-2011 απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ, η
δεύτερη ξένη γλώσσα που θα διδαχθεί φέτος στο σχολείο μας στις τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄ θα είναι μόνο τα
γαλλικά.
ê Ενημερώνουμε τους γονείς ότι βάσει της 80689/Γ7/29-07-2011 σχετικά με την Ηπατίτιδα Β και C, ο
εμβολιασμός καθίσταται υποχρεωτικός, καθόσον υπάρχουν αυξημένοι κίνδυνοι μετάδοσης. Ειδικά για
τους μαθητές των Δημοτικών, είναι υποχρεωτικό να ελέγχεται η εμβολιαστική κατάσταση του μαθητή κατά
την εγγραφή του στο σχολείο και να ολοκληρώνεται ο εμβολιασμός το πρώτο διάστημα της παραμονής του
στο σχολείο. Ως εκ τούτου, επειδή δεν έχουμε ειδοποίηση αν ο εμβολιασμός θα πραγματοποιηθεί φέτος στο
σχολείο, παρακαλούνται οι γονείς, να ελέγξουν την κατάσταση των παιδιών τους στο θέμα και να μεριμνήσουν, ώστε να ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός μέσω των υπηρεσιών των Κέντρων Υγείας του Δήμου.
ê Παρακαλούνται οι γονείς να συζητούν με τα παιδιά τους καθημερινά για την ασφάλειά τους στα διαλείμματα και τις σκάλες του σχολείου, ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα. Το σχολείο είναι μικρό σε
αυλή και χώρους και χρειάζεται να υπενθυμίζουμε καθημερινά τους κινδύνους για τους ίδιους τους μαθητές
και τους συμμαθητές τους. Να αποφεύγονται ακόμη σκουλαρίκια και άλλα κοσμήματα σε λαιμούς και αυτιά
γιατί υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού από αμέλεια. Τέλος, παρακαλούνται οι γονείς να ελέγχουν τσάντες των
μαθητών διότι στο σχολείο έρχονται αντικείμενα αξίας και παιχνίδια (που απαγορεύονται) με κίνδυνο να
χαθούν και να γίνουν αιτία παρεξηγήσεων.
ê Παρακαλούνται οι γονείς που έχουν δηλώσει για τα παιδιά τους το ολοήμερο τμήμα, να φέρουν βεβαιώσεις ότι εργάζονται. Οι βεβαιώσεις χρειάζονται και για τους δύο γονείς. Σε περίπτωση που οι γονείς
εργάζονται σε δική τους επιχείρηση αρκεί υπεύθυνη δήλωση του νόμου 105 με τα στοιχεία της επιχείρησης.
Οι δηλώσεις είναι υποχρεωτικές και αν δεν φτάσουν το συντομότερο στο σχολείο, υπάρχει ο κίνδυνος να
μην γίνουν μαθητές δεκτοί στο ολοήμερο τμήμα. Ενημερώνουμε, επίσης, ότι η σίτιση έχει ξεκινήσει και το
κόστος για τους μαθητές, που μένουν από τις 14,00 μ.μ. και μετά είναι 5 γιούρο το μήνα. Η συνεννόηση για
τη συλλογή χρημάτων θα γίνει μέσω του Συλλόγου Γονέων.
ê Παρακαλούνται οι γονείς που έχουν δηλώσει τις ώρες αποχώρησης από το ολοήμερο τμήμα, να είναι
συνεπείς, να τηρούν τις δηλώσεις τους και να μην αλλάζουν απόψεις στην πορεία, ανάλογα με τις καθημερινές τους ανάγκες, διότι το σχολείο δεν μπορεί να παρακολουθήσει τις ανάγκες καθενός γονέα
χωριστά και απορυθμίζεται η λειτουργία του.
ê Η ψηφιακή επικοινωνία προσφέρει πλέον σύντομη, άμεση και ανέξοδη πληροφόρηση . Οι ενημερώσεις από το σχολείο μπορούν να έρχονται ηλεκτρονικά στους γονείς και παρακαλούνται όσοι έχουν ηλεκτρονικές διευθύνσεις να τις κοινοποιήσουν στο σχολείο για να ενημερώνονται άμεσα. Μπορούν, επίσης, οι
γονείς να στείλουν mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείο και να καταχωρηθούν αυτόματα.
Παρακαλούμε, τέλος, να επιστρέφονται το συντομότερο στο σχολείο και στο Σύλλογο Γονέων ότι έντυπα δίνονται προς συμπλήρωση (αιτήσεις, δηλώσεις κ.τ.λ.) διότι οι καθυστερήσεις προκαλούν με τη
σειρά τους καθυστέρηση στην υλοποίηση οποιουδήποτε προγραμματισμού.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων

