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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 5η
«Κάποιος ρωτούσε αν προβλέπεται ποινική παρακαμπτήριος…» Ε.Κ.

ê Την Τετάρτη 09/11/2011 το σχολείο θα παραμείνει κλειστό, λόγω εκλογών στον τοπικό
σύλλογο εκπαιδευτικών. Το ολοήμερο τμήμα δεν θα λειτουργήσει.
ê Οριστικοποιήθηκε το πρόγραμμα του σχολείου και παρακαλούνται οι γονείς να το ζητήσουν από τους μαθητές, για να έχουν πλήρη ενημέρωση των ωρών αποχώρησης από το
σχολείο και να αποφεύγονται τα άσκοπα τηλεφωνήματα.
ê Την Παρασκευή 11/11/2011 θα πραγματοποιηθεί στο σχολείο η καθιερωμένη φωτογράφιση των μαθητών, με την επιμέλεια του Συλλόγου Γονέων. Παρακαλούμε να φοράτε
τα καλά σας.
ê Την Τρίτη 29/11/2011 θα πραγματοποιηθεί στο σχολείο επίσκεψη αντιπροσωπείας των
Ελλήνων Παραολυμπιονικών, οι οποίοι στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας για τα άτομα
με αναπηρία (3 Δεκεμβρίου), θα ενημερώσουν τους μαθητές και θα γίνουν δραστηριότητες. Η
επαφή αυτή έχει στόχο την ευαισθητοποίηση για τους ανθρώπους αυτούς και το ρόλο τους
στο κοινωνικό σύνολο και την πατρίδα.
ê Στο σχολείο λειτουργεί και αυτή τη σχολική χρονιά η δανειστική βιβλιοθήκη για τους
μαθητές με 680 τίτλους. Φυσικά, και το σχολείο δέχεται οποιαδήποτε προσφορά για τον
εμπλουτισμό της. Την ευθύνη λειτουργίας της την έχουν για φέτος οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης.
Το πρόγραμμα δανεισμού σε καθημερινή βάση θα είναι: στο 1 ο διάλειμμα τη βιβλιοθήκη θα
μπορούν να επισκέπτονται οι μαθητές των τάξεων Δ΄, Ε΄ και ΣΤ’, ενώ στο 2 ο διάλειμμα θα
μπορούν να την επισκέπτονται οι μαθητές των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων. Παρακαλούνται οι γονείς να επιβλέπουν τα βιβλία που έρχονται στο σπίτι και να μεριμνούν για την επιστροφή
τους, ώστε να περιοριστούν οι απώλειες για το σχολείο.
ê Επαναλαμβάνουμε προς τους γονείς ότι οι εκπαιδευτικές επισκέψεις και δραστηριότητες (και όχι εκδρομές) είναι υποχρεωτικές για όλους τους μαθητές του σχολείου και σχετίζονται με τη διδακτική τους ύλη και τα προγράμματα που εκπονούνται στο σχολείο. Ως
εκ’ τούτου δεν δικαιολογούνται απουσίες παρά μόνο λόγω ασθενείας (χαρτί γιατρού) ή λόγω
οικονομικής δυσκολίας, οπότε το σχολείο φροντίζει να καλύψει τις περιπτώσεις αυτές. Επίσης, την ημέρα της εκπαιδευτικής επίσκεψης παρακαλούνται οι γονείς, να μην επιτρέπουν
στους μαθητές να φέρουν μαζί τους ηλεκτρονικά παιχνίδια και κινητά τηλέφωνα. Με τα παιχνίδια αποσπάται η προσοχή και χάνεται «το δάσος», ενώ για τα κινητά δεν δικαιολογείται ο
οποιοσδήποτε φόβος διότι το σχολείο έχει τρόπους επικοινωνίας, για οτιδήποτε χρειαστεί.
Και φυσικά έρχονται όλοι με πλήρη εξοπλισμό (τσάντες κ.τ.λ.) διότι πάντα υπάρχει η περίπτωση αναβολής για έκτακτους λόγους.
Ο Σύλλογος Διδασκόντων

