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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 13η
Παρακαλούνται οι γονείς όταν απευθύνονται στο σχολείο για οποιαδήποτε
υπόθεσή τους να χρησιµοποιούν τα στοιχεία των παιδιών τους (όνοµα, επώνυµο,
τόπος γεννήσεως, διεύθυνση κ.τ.λ.), όπως αναγράφονται στα επίσηµα
πιστοποιητικά γεννήσεως. Συνηθίζουν οι γονείς να χρησιµοποιούν τα χαϊδευτικά
ονόµατα, τα υποκοριστικά ή τα δεύτερα ονόµατα από τη βάφτιση, αναγκάζοντας το
σχολείο να ανατρέχει στα αρχεία, όταν πρόκειται να εκδώσει πιστοποιητικά ή
βεβαιώσεις. Το ίδιο συµβαίνει και µε τους γονείς µετανάστες. Συνηθίζουν και αυτοί
να ελληνοποιούν τα ονόµατα των παιδιών τους ή να χρησιµοποιούν υποκοριστικά µε
αποτέλεσµα να δυσχεραίνουν το έργο του σχολείου αλλά και να κινδυνεύουν να
µεταφερθούν λάθος στοιχεία σε υπηρεσίες. Οι µετανάστες γονείς θα πρέπει να
µάθουν τα παιδιά τους να γράφουν το όνοµά τους και τα στοιχεία τους στη γλώσσα
της χώρας τους, εκτός από την ελληνική µετάφραση. Τέλος, θα πρέπει να γνωρίζουν
όλοι ότι το Κύριο όνοµα του µαθητή είναι το πρώτο όνοµα της βάφτισης ή το όνοµα
που είναι γραµµένο στη ληξιαρχική πράξη γεννήσεως και όχι τα υπόλοιπα. Με λίγα
λόγια όλοι είµαστε, στα τυπικά τουλάχιστον στοιχεία, αυτό που επίσηµα έχει δηλωθεί
και όχι αυτό που υποθετικά θα θέλαµε να είµαστε.
Ο εθελοντικός οργανισµός για τα παιδιά «Το χαµόγελο του παιδιού» προχωρά
στη δηµιουργία παιδικής χορωδίας µε παιδιά ηλικίας έως 13 ετών, από τη γύρω
περιοχή του Καρέα και τα σχολεία του Βύρωνα προκειµένου να πλαισιωθούν
εκδηλώσεις της οργάνωσης που θα γίνονται πανελλαδικά. Η επιλογή θα γίνει µε
επίσκεψη του οργανισµού στο σχολείο τις επόµενες µέρες και παρακαλούνται όσοι
γονείς ενδιαφέρονται, να συµµετέχουν τα παιδιά τους, να το δηλώσουν στη
διεύθυνση του σχολείου.
Παρουσιάζονται καθυστερήσεις κατά την παραλαβή των µαθητών από τους
γονείς µε τη λήξη του ωραρίου του ολοηµέρου τµήµατος. Παρακαλούνται οι
γονείς να παραλαµβάνουν τα παιδιά τους στην ώρα της λήξης του προγράµµατος και
από την πόρτα του σχολείου διότι πολλοί µαθητές περνάνε το δρόµο µόνοι τους και
υπάρχει κίνδυνος ατυχήµατος.
Όλοι οι µαθητές παρέλαβαν το πρόγραµµα των εκδηλώσεων του χειµώνα «Στους
χάρτες των ονείρων σου» οι οποίες οργανώνονται από τον ∆ήµο Βύρωνα και
παρουσιάζονται δωρεάν στον κινηµατογράφο «Νέα Ελβετία» (πρώην Λουΐζα).
Το πρόγραµµα περιλαµβάνει τη µικρή σκηνή, αφιερώµατα σε τραγουδοποιούς,
θέατρα και κινηµατογράφο. Η παρακολούθηση των εκδηλώσεων από γονείς και
µαθητές είναι ένα σηµαντικό κοµµάτι της κοινωνικής ζωής του ∆ήµου µας και
ενισχύει την παραγωγή πολιτισµού, τη γνώση και την άνοδο του πνευµατικού
επιπέδου όλων µας.
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Στο σχολείο έχουν ξεχαστεί πολλά ρούχα και διάφορα αντικείµενα από τους
µαθητές. Παρακαλούνται οι γονείς, επειδή οι µαθητές δεν θυµούνται ποια τους
ανήκουν, να ελέγξουν και στη συνέχεια να ζητήσουν από το σχολείο τα είδη που
τυχόν τους λείπουν, αλλιώς το σχολείο θα προχωρήσει στην αξιοποίησή τους.
Ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων
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