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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΔΑΛΙΟΥ Β΄ 

Ακροπόλεως 23, Τ.Θ. 11016, 2540 Δάλι 
Τηλ.: 22521429 Φαξ: 22870626 

Email: dim-idalion2-lef@schools.ac.cy 
Ιστοσελίδα: http://dim-idalion2-lef.schools.ac.cy/ 

 

Ενημερωτικό Δελτίο 1-Έναρξη Σχολικής χρονιάς 2022-2023 

08 Σεπτεμβρίου 2022 
Αγαπητοί Γονείς/Κηδεμόνες,  
 

Η Διεύθυνση και το Προσωπικό του Σχολείου, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2022-2023, 
εύχονται κάθε καλό σε σας και τα παιδιά σας. Ελπίζουμε να έχουμε όλοι μας μια δημιουργική και 
παραγωγική σχολική χρονιά. Η συνεργασία Σχολείου και οικογένειας αποτελεί βασική προϋπόθεση για 
την επίτευξη των πολλαπλών σκοπών και στόχων μας. Παραθέτουμε παρακάτω κάποιες από τις 
βασικές οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ), που πρέπει να έχετε 
υπόψη σας:  
 

 Έναρξη μαθημάτων 

Tα μαθήματα αρχίζουν κανονικά τη Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2022.  Τα παιδιά έχουν ήδη 
κατανεμηθεί σε τμήματα για τα οποία έχουν οριστεί  οι υπεύθυνοι δάσκαλοι. Το ωρολόγιο 
πρόγραμμα θα δοθεί στα παιδιά την ερχόμενη εβδομάδα. 

 

 Προσέλευση παιδιών 

Τα μαθήματα αρχίζουν καθημερινά στις 7:45 π.μ. ακριβώς και τελειώνουν στις 1:05 μ.μ.. Τα παιδιά 
θα πρέπει να βρίσκονται στο σχολείο το πρωί στις 7:30 π.μ και όχι αργότερα από τις 7:45 π.μ.. 
Καθυστερημένη άφιξη των παιδιών στην τάξη δημιουργεί πολλά προβλήματα, τόσο στο ίδιο το παιδί 
όσο και στους συμμαθητές του, και γενικά στην εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου. Γι’ αυτό, 
παρακαλούμε να συνεργάζεστε με τα παιδιά σας, ώστε αυτά να βρίσκονται έγκαιρα στο Σχολείο. 
Η άφιξη των παιδιών στο σχολείο πριν από τις 7:30 π.μ. πρέπει να αποφεύγεται, γιατί οι 
εκπαιδευτικοί προσέρχονται στο Σχολείο σύμφωνα με τους κανονισμούς λειτουργίας των σχολείων 
Δημοτικής Εκπαίδευσης, στις 7:30 π.μ., Στο Σχολείο λειτουργεί «Επιτήρηση» των παιδιών μεταξύ 
των ωρών 7:00-7:30 π.μ. από άτομο που εργοδοτείται από τον Σύνδεσμο Γονέων. 
 

Σημείωση: Οι είσοδοι του σχολείου θα κλειδώνονται μετά τις 7:45 π.μ., για λόγους ασφαλείας 
και θα ανοίγουν στις 1:05 μ.μ. Εάν για οποιοδήποτε λόγο είναι ανάγκη κάποιος 
γονέας/κηδεμόνας να επισκεφθεί το Σχολείο τότε θα κάνει χρήση του θυροτηλεφώνου στην 
κεντρική είσοδο. 

 

 Αποχώρηση των παιδιών 

Τα παιδιά μένουν στο σχολείο  μέχρι τις 1:05 μ.μ.. Όταν σχολάσουν στις 1:05 μ.μ., τότε η ευθύνη 
για την ασφάλειά τους βαραίνει αποκλειστικά τους γονείς τους. Γι’ αυτό, παρακαλούμε να φροντίζετε 
για την έγκαιρη παραλαβή τους από το σχολείο.  

 

 Σχολική τσάντα 
Τα παιδιά  έρχονται στο Σχολείο με όλα τα απαραίτητα βιβλία, τετράδια, υλικά για τα μαθήματα της 
ημέρας. Στην αρχή είναι καλό να τα βοηθάτε να ετοιμάζουν την τσάντα τους σύμφωνα με το 
πρόγραμμα της ημέρας, αλλά σιγά-σιγά πρέπει να αποκτήσουν μόνα τους τη δεξιότητα αυτή. 
Κάποια βιβλία θα παραμένουν στο σχολείο, ώστε να μην επιβαρύνονται οι τσάντες των παιδιών με 
επιπρόσθετο βάρος. 

 

 Ατομική καθαριότητα – Εμφάνιση 
Παρακαλούμε να βεβαιώνεστε καθημερινά, ότι τα παιδιά σας έρχονται στο σχολείο περιποιημένα, 
με καθαρά ρούχα, φορώντας τη στολή του σχολείου. Λόγω της εμφάνισης, κατά καιρούς, ψειρών 
στα σχολεία, σας παρακαλούμε να ελέγχετε συστηματικά τα κεφαλάκια των παιδιών σας. 
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 Mαθητική στολή 

o Αγόρια: Γαλάζια φανέλα με κολάρο, γκρίζο παντελόνι (μακρύ–κοντό ανάλογα με την εποχή), 

τρικό μπλε, σακάκι –μπουφάν μαύρο ή μπλε, φόρμες μπλε για τον χειμώνα (Νοέμβρης-

Μάρτης). 

o Κορίτσια: Γκρίζα φούστα, γαλάζια φανέλα με κολάρο, γκρίζο παντελόνι (προαιρετικό), τρικό 

μπλε, σακάκι–μπουφάν μαύρο ή μπλε, φόρμες  μπλε για το χειμώνα (Νοέμβρης-Μάρτης).   

o Επίσημη στολή: Γκρίζο παντελόνι και άσπρο πουκάμισο με μπλε γραβάτα (και μπλε τρικό), 

για τα αγόρια. Για τα κορίτσια γκρίζα φούστα με άσπρο πουκάμισο (και μπλε τρικό). 

o Έμβλημα του σχολείου: Το σχολείο συστήνει στα παιδιά να φοράνε την καθημερινή στολή με 

το έμβλημα του σχολείου (στη γαλάζια φανέλα, στο μπλε τρίκο/ζακέτα, στις φόρμες). Την 

πώληση των εμβλημάτων έχει αναλάβει ο Σύνδεσμος Γονέων. Μπορείτε να αποταθείτε στη 

γραμματεία και να προμηθευτείτε τα εμβλήματα.  

 

 Φυσική Αγωγή (μάθημα Γυμναστικής) 
Όλα τα παιδιά λαμβάνουν μέρος στο μάθημα εκτός και αν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που να 
τους το απαγορεύει. Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να ενημερώνεται ο υπεύθυνος 
εκπαιδευτικός. Η στολή του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής είναι: μπλε ή μαύρο κοντό παντελονάκι, 
άσπρη φανελίτσα, αθλητικά παπούτσια για όλους τους μαθητές. Ιδιαίτερα στο μάθημα της Φυσικής 
Αγωγής συστήνεται στα παιδιά να μη φέρουν κανένα κόσμημα στα χέρια ή στο λαιμό, για λόγους 
ασφαλείας. Επιπλέον, για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής συστήνεται στα παιδιά να φέρνουν μαζί 
τους μια τσαντούλα με την άσπρη φανελίτσα της Φυσικής Αγωγής, μικρή πετσέτα και καπελάκι. Το 
παντελονάκι της Γυμναστικής μπορούν να το φορούν κάτω από την καθημερινή τους στολή ή να το 
φέρνουν κι αυτό στην τσαντούλα. Θα υπάρχει χρόνος πριν και μετά το μάθημα για να αλλάζουν τα 
ρούχα τους στα αποδυτήρια. Οι προβλεπόμενες μπλε φόρμες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο 
κατά τους χειμερινούς μήνες (Νοέμβρης-Μάρτης). 

 

 Απουσίες παιδιών 
Όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα, πρέπει να ενημερώνετε το Σχολείο έγκαιρα, από προηγουμένως 
ή το πρωί της ημέρας που θα απουσιάζει το παιδί σας τηλεφωνικώς ή γραπτώς ή κατ’ ιδίαν (ακόμη 
και αν η απουσία είναι μόνο για μια μέρα ή μερικές ώρες). Αν κάποιο παιδί, για λόγους υγείας ή 
άλλους λόγους πρέπει να αποχωρήσει προτού τελειώσουν τα μαθήματα, θα πρέπει να ενημερωθεί 
τόσο ο υπεύθυνος δάσκαλος όσο και η Διεύθυνση και να συμπληρωθεί το αντίστοιχο έντυπο, 
που βρίσκεται στο γραφείο της γραμματέως. Εξυπακούεται πως σε τέτοια περίπτωση κάποιος 
από τους γονείς ή άλλο εξουσιοδοτημένο (συγγενικό) πρόσωπο (άνω των 18) θα συνοδεύει το παιδί. 
Σημειώνεται ότι, για όλες τις περιπτώσεις αδικαιολόγητων απουσιών ενημερώνεται το Επαρχιακό 
Γραφείο Παιδείας το οποίο στη συνέχεια ενημερώνει την Αστυνομία ή/και το Γραφείο Ευημερίας, 
ανάλογα, για να προβούν σε περαιτέρω ενέργειες, ώστε να διασφαλιστεί το δικαίωμα των παιδιών 
στην εκπαίδευση. 
 

 Επικοινωνία με Γονείς 
Στα παιδιά έχει δοθεί για σκοπούς επικοινωνίας φάκελος με θέμα «Επικοινωνία με Γονείς». Σας 
παρακαλούμε να ελέγχετε καθημερινά τον φάκελο για να ενημερώνεστε έγκαιρα για τις σχολικές μας 
δράσεις, επιστολές και ανακοινώσεις τόσο του Σχολείου όσο και του Συνδέσμου Γονέων. 
 

 Επισκέψεις Γονέων 
Σας παρακαλούμε να επισκέπτεστε τακτικά το Σχολείο στον καθορισμένο χρόνο που 
αναγράφεται στο σχετικό πρόγραμμα, ώστε να ενημερώνεστε για την πρόοδο και ανάπτυξη του 
παιδιού σας. Εμείς είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε οποιαδήποτε θέμα σας 
απασχολεί σε σχέση με το παιδί σας. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με το Σχολείο ή τη Διεύθυνση 
του Σχολείου μπορείτε να χρησιμοποιείτε τόσο την τηλεφωνική επικοινωνία όσο και το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο (λόγω αλλαγής της επίσημης ονομασίας του Σχολείου το νέο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
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είναι το dim-idalion2-lef@schools.ac.cy). Για συνάντηση με τη Διεύθυνση του Σχολείου χρειάζεται 
να διευθετήσετε ραντεβού μέσω της Γραμματείας. 

 

 Απαγόρευση καπνίσματος στον σχολικό χώρο 
Το κάπνισμα (περιλαμβάνεται και το ηλεκτρονικό τσιγάρο), απαγορεύεται σε όλους τους σχολικούς 
χώρους (κλειστούς και ανοικτούς/αυλή) και θεωρείται ποινικό αδίκημα. Η εφαρμογή της πολιτικής 
της πλήρους απαγόρευσης του καπνίσματος στο σχολείο αποτελεί το ουσιαστικότερο μέτρο 
πρόληψης.  

 

 Μεταφορά κινητού τηλεφώνου και έξυπνων ρολογιών από παιδιά στο σχολείο 
Το ΥΠΠΑΝ απαγορεύει ρητά τη χρήση κινητού τηλεφώνου και των έξυπνων ρολογιών από τους 
μαθητές τόσο για λόγους υγείας όσο και για λόγους διαφύλαξης της περιουσίας των παιδιών. Γι’ 
αυτό σε περίπτωση που μαθητής/τρια φέρει κινητό ή/και έξυπνο ρολόι στο σχολείο θα κρατηθεί στο 
γραφείο και θα το παραλάβει την ώρα που θα αποχωρεί από το σχολείο. Ο κανονισμός ισχύει για 
όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές (π.χ. ηλεκτρονικά παιχνίδια, τάμπλετς κτλ). Επίσης, ο κανονισμός 
ισχύει και για περιπτώσεις επισκέψεων/εκδρομών και άλλων εξωσχολικών δραστηριοτήτων που 
διοργανώνει το σχολείο. 

 

 Μεταφορά ακριβών αντικειμένων στο σχολείο 
Συστήνεται σε όλα τα παιδιά να μη φοράνε ακριβά κοσμήματα, ακριβά ρολόγια ή να φέρνουν ακριβά 
αντικείμενα στο σχολείο. Στην περίπτωση που χρειάζεται να μεταφέρουν ένα τέτοιο (π.χ. ένα ακριβό 
μουσικό όργανο) πρέπει να έρθουν σε συνεννόηση με τον εκπαιδευτικό τους για να το φυλάνε σε 
πιο ασφαλή χώρο και όχι στο τμήμα τους. 

 

 Κεραστικά/Τούρτες 
Δεν επιτρέπεται να μεταφέρονται και να καταναλώνονται τούρτες στον χώρο του σχολείου για 
λόγους υγιεινής. Στην περίπτωση που τα παιδιά θέλουν να προσφέρουν κεραστικά θα πρέπει να 
είναι τυλιγμένα σε ατομικές συσκευασίες και στο περιτύλιγμα να αναγράφονται τα συστατικά, ώστε 
να προληφθούν τυχόν αλλεργίες (η κατανάλωση του κεραστικού θα γίνεται στο σπίτι). Σε 
διαφορετική περίπτωση που δεν αναγράφονται τα συστατικά, τότε δε θα επιτρέπεται να δίνονται τα 
κεραστικά στο χώρο του σχολείου. Το σχολείο εισηγείται όπως, στα πλαίσια της υγιεινής διατροφής, 
αντί γλυκών να προσφέρονται για παράδειγμα φρούτα, φρέσκοι χυμοί κ.λπ.. 

 

 Ωράριο Γραμματείας 
Η Γραμματεία του Σχολείου είναι διαθέσιμη κάθε μέρα από τις 07:30 μέχρι τις 14:00, εκτός Τρίτης 
και Πέμπτης από η ώρα 9:30-11:00. 

 

 Αποστολή ενημερωτικού δελτίου  για τις εργασίες του σχολείου 
Στα μέσα περίπου κάθε τριμήνου, θα αποστέλλεται ενημερωτικό δελτίο με τις εργασίες και 
δραστηριότητες του σχολείου καθώς και γενικότερη πληροφόρηση για τη λειτουργία του σχολείου. 
 

 Κατ΄οίκον εργασία 
Τα παιδιά πρέπει να αποπερατώνουν καθημερινά την κατ΄οίκον εργασία τους, ώστε να είναι καλά 
προετοιμασμένα για το σχολείο. Απλά βεβαιώνεστε ότι τα  παιδιά σας εκτελούν καθημερινά την 
εργασία τους και εργάζονται ποιοτικά. Να τα βοηθάτε διακριτικά, να τους αφιερώνετε χρόνο, να 
επικοινωνείτε μαζί τους και να μοιράζεστε σκέψεις και συναισθήματα. 

 

 Προετοιμασία στο σπίτι 

Τα παιδιά ακολουθούν τους πιο κάτω κανόνες για αποτελεσματική προετοιμασία στο σπίτι και καλύτερα 
αποτελέσματα στο σχολείο: 
 Προετοιμάζομαι καθημερινά για τα μαθήματα που έχω την επόμενη μέρα στο σχολείο. 
 Κάνω με προσοχή όλες τις εργασίες που μου ανατίθενται. 
 Δίνω σημασία στις εργασίες όλων των μαθημάτων. 
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 Αν χρειάζομαι βοήθεια για την κατ΄ οίκον εργασία, ζητώ από τους γονείς μου ή τα μεγαλύτερα 
αδέλφια μου. 

 Σε περίπτωση που δεν μπόρεσα να κάνω την εργασία στο σπίτι, θα πρέπει να το συζητήσω ιδιαίτερα 
με τον/τη δάσκαλό/α μου και να του/της εξηγήσω τους λόγους ή να παρουσιάσω ενυπόγραφη 
σημείωση από τους γονείς. 

 Η σχολική τσάντα περιέχει μόνο βιβλία που θα χρησιμοποιήσω στα μαθήματα της συγκεκριμένης 
ημέρας, για να αποφεύγεται το υπερβολικό βάρος της. Κάποια βιβλία θα παραμένουν στο σχολείο, 
ώστε να μην επιβαρύνονται οι τσάντες με επιπρόσθετο βάρος. 

 Ερευνώ θέματα που με ενδιαφέρουν και προσπαθώ και μόνος μου να μάθω πράγματα. 
 Αξιοποιώ όσο καλύτερα μπορώ τον χρόνο μου. 
 Παρακολουθώ τηλεόραση μόνο για λίγη ώρα. 
 Παρακολουθώ στην τηλεόραση μόνο προγράμματα, που είναι κατάλληλα, για την ηλικία μου. 
 Περιορίζω το χρόνο που παίζω στο tablet/κινητό/ηλεκτρονικό υπολογιστή. 
 Προτιμώ να παίζω με φίλους ή/και με παιχνίδια. 

 Αμοιβές και Συνέπειες στο Σχολείο 

Όλα τα παιδιά πρέπει να τηρούν τους Κανονισμούς και τον Κώδικα Καλής Συμπεριφοράς, που έχει 

συμφωνηθεί στα τμήματα και από το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο. Για ενθάρρυνση των παιδιών να 

αυξάνουν συνεχώς την προσπάθεια τους για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και της τήρησης των 

Κανονισμών και του Κώδικα Καλής Συμπεριφοράς, έχουν αποφασιστεί ατομικές και ομαδικές αμοιβές. 

 Ορθές Συμπεριφορές και Στάσεις των παιδιών 

Για να μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά το σχολείο και τα παιδιά να μαθαίνουν, να προοδεύουν 

και να αναπτύσσονται σε ένα υγιές περιβάλλον, πρέπει να εφαρμόζουν κάποιες ορθές συμπεριφορές και 

να αποκτήσουν ορθές στάσεις (στο τμήμα, στο διάλειμμα, στις εκδηλώσεις, στις συγκεντρώσεις, σε όλα τα 

μαθήματα κ.ά). 

 

 Οδηγίες με βάση το Υγειονομικό Πρωτόκολλο, για όσο χρονικό διάστημα τα δημοτικά 
σχολεία λειτουργούν σε συνθήκες κορωνοϊού (COVID-19)  

 Ο/Η κάθε μαθητής/μαθήτρια έχει τη δική του θέση στο θρανίο και καρέκλα, τα οποία χρησιμοποιεί 
καθημερινά και για όλη τη διάρκεια των μαθημάτων.  

 Κάθε παιδί χρησιμοποιεί μόνο τα δικά του υλικά και προσωπικά αντικείμενα (μολύβια, χρωματιστά, 
ρίγα, κασετίνα, βιβλία, τετράδια κ.λπ.). Δεν επιτρέπεται η χρήση αντικειμένων που χρησιμοποιούνται 
από άλλους/άλλες. 

 Πριν από την έναρξη του διαλείμματος και πριν από τη λήψη φαγητού/νερού, τα παιδιά πρέπει να 
πλένουν σχολαστικά τα χέρια τους με υγρό σαπούνι και νερό, για τουλάχιστον είκοσι δευτερόλεπτα 
ή/και να χρησιμοποιούν αντισηπτικό. 

 Σε περίπτωση που μαθητής/μαθήτρια ή εκπαιδευτικός ή άλλο μέλος του προσωπικού του σχολείου 
παρουσιάσει συμπτώματα σύμφωνα με τη «Λίστα Κλινικών Συμπτωμάτων για Καθημερινό 
Αυτοέλεγχο», τότε παραμένει υποχρεωτικά στο σπίτι. Το οικείο περιβάλλον (γονείς/κηδεμόνες 
του/της μαθητή/μαθήτριας) προβαίνει αμέσως σε επικοινωνία με τον/την προσωπικό 
ιατρό/παιδίατρο και ενημερώνει τη Διεύθυνση του σχολείου, προκειμένου να προβεί σε όλα τα 
απαραίτητα προβλεπόμενα μέτρα, τα οποία καθορίζονται από τα πρωτόκολλα που ισχύουν για αυτά 
τα θέματα. 

 Τα παιδιά να έχουν πάντα μαζί τους για σκοπούς ατομικής υγιεινής και αυτοπροστασίας: 
Χαρτομάντιλα τσέπης, υγρά μαντιλάκια, προσωπικό αντισηπτικό υγρό, προστατευτική μάσκα για 
προαιρετική χρήση. 

 
 
Από το Σχολείο 


