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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2η
Το 10 ∆ηµοτικό Σχολείο καλωσορίζει µαθητές, γονείς και φίλους και εύχεται σε
όλους υγεία και δηµιουργική χρονιά.
ο

Ενηµερώνουµε τους γονείς ότι κατά την πρώτη εβδοµάδα λειτουργίας του σχολείου,
λόγω ελλείψεων, διαφοροποιήσεων και του απαραίτητου χρόνου προσαρµογής,
χρειάζεται να ελέγχουν το πρόγραµµα της επόµενης µέρας των µαθητών, όταν
επιστρέφουν στο σπίτι, ώστε να αποφεύγονται άσκοπες µετακινήσεις και λάθη.
Όσον αφορά το ζήτηµα της γρίπης Α (Η1Ν1) για το οποίο όλοι γνωρίζουν, αρχικά
σας ενηµερώνουµε ότι το σχολείο έχει λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα πρόληψης της
διασποράς του υιού όπως ορίζει η υπ’ αριθµ. Υ1/Γ.Π. ΟΙΚ. 115501/27/8/09
εγκύκλιος προς τα σχολεία. Ωστόσο, οι γονείς χρειάζεται να βοηθήσουν το σχολείο
µε τις εξής ενέργειές τους:
1. Σε περίπτωση παρουσίασης των συµπτωµάτων (πυρετός, βήχας, πονόλαιµος,
µυαλγίες, συνάχι, πονοκέφαλος, ρίγος, αίσθηµα κόπωσης, διάρροια και
εµετούς) να κρατάνε τους µαθητές στο σπίτι και να απευθύνονται στους
γιατρούς µέχρι να διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος µετάδοσης. Η
επιστροφή στο σχολείο είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από ιατρική
βεβαίωση. Επίσης, σε περίπτωση απουσίας δασκάλων παρακαλούνται οι
γονείς οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να κρατήσουν τα παιδιά τους στο σπίτι,
να το κάνουν, διευκολύνοντας το σχολείο στην αποφυγή συνωστισµού σε
άλλες τάξεις.
2. Να φροντίζουν και να εκπαιδεύουν τους µαθητές, παράλληλα µε το σχολείο
σε θέµατα προσωπικής υγιεινής (τακτικό πλύσιµο χεριών, εφοδιασµός και
χρήση χαρτοµάντηλων απλών ή αντισηπτικών κατά το φτάρνισµα ή τον
βήχα). Η εκπαίδευση αυτή σχετίζεται τόσο µε την παραµονή στο σχολείο, όσο
και κατά την επιστροφή τους στο σπίτι.
∆εν χρειάζεται κανείς να ανησυχήσει αρκεί να τηρηθούν αυτές οι απλές οδηγίες
προσωπικής υγιεινής αρχικά από όλους σε συνεργασία µε το σχολείο, το οποίο θα
επανέλθει µε ανακοινώσεις και οδηγίες, παρακολουθώντας από κοντά την
οποιαδήποτε εξέλιξη.
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Το ολοήµερο τµήµα από την Τρίτη 15/09/2009 θα λειτουργήσει µόνο για τους
µαθητές των τάξεων Α’, Β’, Γ’ λόγω της έλλειψης προσωπικού. Όταν συµπληρωθεί ο
απαραίτητος αριθµός εκπαιδευτικών θα υπάρξει ανακοίνωση. Επίσης η σίτιση θα
ξεκινήσει από τη ∆ευτέρα 21/09/2009 και το ποσό ανά µαθητή ανέρχεται στα 5
ευρώ/µήνα. Η συνολική δαπάνη για τους εννέα µήνες σίτισης φτάνει τα 45 ευρώ τα
οποία οφείλουν οι γονείς να πληρώσουν από την αρχή, σε φάκελο µε όνοµα στη
διεύθυνση του σχολείου, ώστε να διευκολυνθεί ο τρόπος συγκέντρωσης των
χρηµάτων. ∆ιακοπή της συµµετοχής στο ολοήµερο δεν σηµαίνει επιστροφή
χρηµάτων. Επίσης, δεν θα λειτουργήσει η πρωινή ζώνη λόγω έλλειψης συµµετοχής
µαθητών.
Τέλος, παρακαλούνται οι γονείς των µαθητών όλων των τάξεων να συζητούν
καθηµερινά τα ζητήµατα ασφάλειάς τους στο σχολείο, αλλά και τα ζητήµατα
σεβασµού και αποδοχής των συµµαθητών τους και των δασκάλων τους.
Συγκεκριµένα, να συζητούν καθηµερινά την προσοχή που χρειάζεται από τους
µαθητές στα κλιµακοστάσια, στο προαύλιο και σε όλους τους χώρους διότι το
σχολείο µας είναι µικρό, µε πολλούς κινδύνους κατά την καθηµερινή µας διαβίωση.
Επίσης, να συζητούν την αποδοχή των συµµαθητών τους, την αποδοχή της
διαφορετικότητας, για να αποφεύγονται συγκρούσεις και να γίνεται οµαλά η
κοινωνική προσαρµογή και η συνεργασία όλων.
Ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων
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