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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 5
η 

 

Παρακαλούνται οι γονείς να είναι συνεπείς µε τους µαθητές κατά την πρωινή 

προσέλευση, έως ώρα 08,00 π.µ., διότι διαταράσσεται η λειτουργία του σχολείου 

και σε καµία περίπτωση δεν θέλει το σχολείο να κάνει χρήση του νόµου και να 

κλειδώνει την πόρτα στις 08,10 π.µ., όπως ορίζεται. ∆ικαιολογηµένες καθυστερήσεις 

θεωρούνται οι περιπτώσεις των µαθητών οι οποίοι επισκέπτονται γιατρούς ή υπάρχει 

άλλο σοβαρό πρόβληµα, εφόσον έχει ειδοποιηθεί το σχολείο. Επίσης, οι γονείς 

παρακαλούνται να µην απασχολούν τους δασκάλους κατά την πρωινή προσέλευση, 

διότι οι δάσκαλοι χρειάζονται να ξεκινούν το πρόγραµµα τους χωρίς καθυστερήσεις 

και να είναι συγκεντρωµένοι. Τέλος, λόγω των µέτρων κατά των ιώσεων 

παρακαλούνται οι γονείς να ειδοποιούν πάντα το σχολείο για τους λόγους απουσίας 

των µαθητών σε καθηµερινή βάση.  

 

Την Τρίτη 27/10/2009 παραµονή της εθνικής εορτής 28
ης

 Οκτωβρίου, αντί της 

καθιερωµένης γιορτής, λόγω των µέτρων προστασίας κατά των ιώσεων, θα γίνουν 

κατά τάξεις δραστηριότητες των µαθητών µε τους δασκάλους τους, χωρίς την 

παρουσία των γονέων. Το πρόγραµµα αυτό θα ξεκινήσει κανονικά το πρωί και οι 

µαθητές θα αποχωρήσουν στις 10,00 π.µ.. Το ολοήµερο τµήµα δεν θα λειτουργήσει.   

 

Την Τετάρτη 28/10/2009 ανήµερα της εθνικής εορτής το σχολείο γιορτάζει και 

συµµετέχει στην τοπική παρέλαση. Το τµήµα παραστατών µε τη σηµαία θα 

συναντηθεί στο σχολείο στις 10,15 π.µ. µε την κ. Ελένη Κουτσαβλή και θα οδηγηθεί 

στην εκκλησία και την κατάθεση στεφάνων. Το βασικό τµήµα της παρέλασης θα 

συναντηθεί στο σχολείο µε τον κ. Κων/νο Ανέστο στις 11,00 π.µ. και θα οδηγηθεί στο 

συγκρότηµα της Αγ. Τριάδας για την γενική παρέλαση.  

 

Παρακαλούνται οι γονείς µετά το πέρας της παρέλασης να παραλάβουν τους 

µαθητές από την πλατεία ∆εληολάνη, όπως γίνεται πάντα.    

 

Τον Νοέµβριο οι µαθητές της Ε’ και ΣΤ’ τάξης στο πλαίσιο του προγράµµατος 

«10+Art» θα εργαστούν µε τον εικαστικό κ. Μηνά Μηλιαρά πάνω στις βασικές αρχές 

του κινουµένου σχεδίου (animation). Με απλά βήµατα ζωγραφική, σύνθεση και 

επεξεργασία σε Η/Υ θα καταλάβουν τη διαδικασία βήµα προς βήµα δηµιουργίας 

κινουµένου σχεδίου και θα προκύψει ταινία λίγων λεπτών την οποία τα παιδιά θα 

αποκτήσουν σε DVD. Τα έξοδα της δράσης αυτής καλύπτει η Σχολική Επιτροπή. Για 

περισσότερες λεπτοµέρειες της διαδικασίας του προγράµµατος θα υπάρξει σχετική 

ανακοίνωση.      

 

Ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων 


