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«Πρώτον: σε θέλουνε ακίνδυνη και να ξεχνάς…» Ε.Κ.

ê Τη Δευτέρα 24/10/2011 όλα τα τμήματα του πρωινού ωραρίου θα σχολάσουν στις 
12,25 μ.μ., λόγω έλλειψης του μαθήματος των αγγλικών.
ê Την Τρίτη 25/10/2011 οι τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ θα σχολάσουν στις 12,25 μ.μ., ενώ 
οι τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄ θα σχολάσουν στις 13,15 μ.μ. 
ê Την Τετάρτη 26/10/2011 όλα τα τμήματα του πρωινού ωραρίου θα σχολάσουν στις 
12,25 μ.μ.

Το ολοήμερο τμήμα θα λειτουργήσει κανονικά.

ê Την  Πέμπτη  27/10/2011  θα  πραγματοποιηθεί  στο  σχολείο  η  γιορτή  της  28  ης   

Οκτωβρίου από τις 09,00 π.μ. έως τις 10,00 π.μ. και μετά όλοι οι μαθητές θα σχο-
λάσουν. Υπεύθυνοι για τη γιορτή της 28ης είναι οι μαθητές της Δ΄ τάξης. Η συμμετοχή 
όλων των μαθητών στη γιορτή είναι υποχρεωτική.  Το ολοήμερο τμήμα δεν θα λειτουρ-
γήσει.

ê Την Παρασκευή  28/10/2011  το  σχολείο  θα  συμμετάσχει  στις  εορταστικές  εκδη-
λώσεις του Δήμου Βύρωνα για την επέτειο της 28ης και στα τμήματα της παρέλασης 
που θα πάρουν μέρος θα δοθούν οδηγίες, όταν κοινοποιηθεί το πρόγραμμα από τον 
Δήμο. 

ê Παρακαλούνται οι γονείς να σταθεροποιήσουν τις ώρες που θα παίρνουν τα παι-
διά τους από το ολοήμερο τμήμα, διότι αποσταθεροποιείται η λειτουργία του. Στο 
ήδη υποβαθμισμένο ολοήμερο έρχονται οι επιλογές των γονέων, κατά τις ανάγκες τους, 
να παίρνουν τους μαθητές ότι ώρα θέλουν, με αποτέλεσμα να μένει στη μέση ή να μην 
γίνεται καθόλου η προετοιμασία της επόμενης μέρας. Μπορεί ο νόμος να έδωσε τη δυ-
νατότητα αποχώρησης κατά ώρα, αλλά τα μαθήματα γίνονται με διαφορετικό ωράριο 
κάθε μέρα. Έτσι τις πρώτες ώρες μπορεί να γίνονται μαθήματα όπως Η/Υ ή εικαστικά ή 
γυμναστική με αποτέλεσμα η μελέτη να μετατίθεται τις τελευταίες ώρες και να φεύγουν 
μαθητές νωρίτερα απροετοίμαστοι. Θέλουμε το ολοήμερο να είναι αποτελεσματικό και 
οι δάσκαλοι να μην είναι θυρωροί και αυτό μπορεί να γίνει όταν οι γονείς αντιλαμβάνο-
νται το ολοήμερο όχι ως φύλαξη, αλλά ως παράλληλο σχολείο.   
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