ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
NOEΜΒΡΙΟΥ

Π

αρασκευή 10 Νοεμβρίου
Τοπική σχολική αργία
για τη γιορτή του Αγίου Αρσενίου

Δ

ευτέρα 13 Νοεμβρίου

Αργία για τη γιορτή του
Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου.

Τ

ετάρτη 15 Νοεμβρίου

Καταδίκη Ψευδοκράτους.
Η εβδομάδα 13-17 Νοεμβρίου θα είναι αφιερωμένη στην κατεχόμενη Κύπρο μας και στον στόχο «Γνωρίζω, Δεν ξεχνώ, Διεκδικώ».

Τ

ετάρτη 22 Νοεμβρίου

Θεατρική Παράσταση « Ο Τρομάρας» που
θα δοθεί στον χώρο του σχολείου.
Λίγα λόγια για το έργο: «Ο Τρομάρας» είναι η
ιστορία ενός αγοριού, το οποίο δεν θέλει πια να
τον κοροïδεύουν τα άλλα παιδιά και επιθυμεί να
αποδείξει στον εαυτό του πρώτα και έπειτα
στους άλλους ότι είναι έξυπνος και μπορεί να
ξεπεράσει όλους τους φόβους του.

Π

αρασκευή 24 Νοεμβρίου

Παρακολούθηση κουκλοθεάτρου από τα
παιδιά της Α΄ τάξης στον χώρο του σχολείου.

ΚΕ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Μετά από την Ετήσια Γενική
Συνέλευση
του Συνδέσμου Γονέων του σχολείου μας για
τη σχολική χρονιά 2017-2018 εκλέγηκε η νέα
Γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου του
Συνδέσμου Γονέων.

ΕΚΑΛΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
Κυπρίδος 11, 3110 Λεμεσός
Αρ. Τηλεφώνου: 25692790
Αρ.Τηλεομοιότυπου: 25692795

Τα μέλη της νέας Γραμματείας είναι:
Πρόεδρος:
Σούλα Ιωαννίδου
Αντιπρόεδρος:
Mάριος Γεωργίου
Γραμματέας:
Ανδρέας Πιερίδης
Β. Γραμματέα:
Ιλιάδα Χ’’ Αντώνη
Ταμίας:
Μαίρη Κωνσταντίνου
Β. Ταμία:
Πάτροκλος Θεοδότου
Μέλη Γραμματείας: Βάσω Γρηγορίου
Έλενα Αγαπίου
Ελπίδα Νικολάου
Μαριλένα Ερωτοκρίτου
Μερκούρης Χρυσοστόμου
Πάνος Χριστοφίδης
Παντελίτσα Κωνή

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,
Για την ασφάλεια των παιδιών παρακαλούμε όπως αφήνετε και παραλαμβάνετε
τα παιδιά από τις δύο κεντρικές εισόδους
του σχολείου και όχι από τις αίθουσες
διδασκαλίας.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση!

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ
Νοέμβριος 2017

Αγαπητοί Γονείς,
Γεια σας και καλό μήνα!
O Nοέμβριος από τις γεωργικές
και τις καιρικές συνθήκες έχει πάρει τα ονόματα: Βροχάρης, Σποριάς, Κρασομηνάς, Σκιγιάτης (γιατί
μεγαλώνει η νύχτα και η γη σκιάζεται-φοβάται).
Οι γιορτές που ξεχωρίζουν είναι
τα Εισόδια της Θεοτόκου στις 21
και του Αποστόλου Ανδρέα στις
30.





Ο «Κώδικας Καλής Συμπεριφοράς» καταρτίστηκε
από το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο, σε συνεργασία με τους υπεύθυνους δασκάλους. Ο κώδικας
στηρίχτηκε στο πλαίσιο του γενικού κώδικα καλής
συμπεριφοράς, όπως ετοιμάστηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αλλά και στις ιδιαιτερότητες της σχολικής μας μονάδας. Στη συνέχεια κατατέθηκε και εγκρίθηκε από τον Σύλλογο
των Δασκάλων του σχολείου μας.

Τομέας Διαπροσωπικών Σχέσεων











Σέβομαι τους συμμαθητές μου,
τους
δασκάλους μου, τον
εαυτό μου και όλα τα άλλα πρόσωπα μέσα και έξω από το
σχολείο.
Συμπεριφέρομαι με αγάπη και
ευγένεια στους δασκάλους και στους συμμαθητές μου και συνεργάζομαι μαζί τους.
Μιλώ στον πληθυντικό, όταν απευθύνομαι
στους μεγαλύτερούς μου.
Όταν μιλούν οι άλλοι, προσπαθώ να μην
τους διακόπτω.
Στην αυλή παίζω με τα άλλα παιδιά προσεκτικά και χωρίς καβγάδες.
Χαιρετώ τους δασκάλους και τους συμμαθητές μου, όπου τους συναντήσω.
Αναγνωρίζω με υπευθυνότητα τα λάθη μου
και προσπαθώ να μην τα επαναλαμβάνω.
Σέβομαι τα εθνικά και θρησκευτικά σύμβολα
της πατρίδας μου, όπως και των άλλων χωρών.

















Ανεβαίνω και κατεβαίνω τις σκάλες προσεκτικά πάντα από δεξιά, δίνοντας προτεραιότητα στα μικρότερα παιδιά.
Τηρώ σειρά στο κυλικείο, στο λεωφορείο και
στις συγκεντρώσεις για
τις διάφορες
εκδηλώσεις του σχολείου.
Για κάθε πρόβλημά μου, κατά τη διάρκεια
του διαλείμματος, απευθύνομαι στους δασκάλους που βρίσκονται στην αυλή.
Μόλις κτυπήσει το κουδούνι, πηγαίνω στην
τάξη μου και ετοιμάζομαι για το μάθημα που
ακολουθεί.
Ακολουθώ πάντοτε τις οδηγίες των δασκάλων μου.
Παραμένω στους χώρους που ορίζει το σχολείο, τόσο στον σχολικό χώρο όσο και στις
εκδρομές και επισκέψεις.
Η έξοδός μου από το σχολείο επιτρέπεται
μόνο με την άδεια του διευθυντή και τη συνοδεία ενός από τους γονείς μου.
Όταν θέλω να μιλήσω, ζητώ το λόγο από τον
δάσκαλο ή τον αρχηγό της ομάδας μου.
Μιλώ δυνατά και καθαρά, για να με ακούνε οι
άλλοι καλά.
Συνεργάζομαι με τα άλλα παιδιά.
Για κάθε πρόβλημά μου απευθύνομαι στον
δάσκαλό μου.
Τηρώ όλους τους κανονισμούς του σχολείου.
Κάνω αυτοέλεγχο και αυτοκριτική σε ποιο
βαθμό τηρώ τους κανονισμούς και προσπαθώ
να βελτιώσω τη συμπεριφορά μου.

Η Κεντρική Μαθητική Επιτροπή εξελέγηκε μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες από τα μέλη
του Μαθητικού Συμβουλίου του σχολείου. Μετά
τον καταρτισμό της σε σώμα, προέβηκε στον
καθορισμό των βασικών της στόχων οι οποίοι
αφορούν
- στη βελτίωση της συμπεριφοράς των παιδιών
με ζητούμενο την ανάπτυξη της αυτοπειθαρχίας
- στην ατομική καθαριότητα και την καθαριότητα του σχολικού χώρου.
- στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης.
- την πρόοδο στα μαθήματα.

Η κεντρική Επιτροπή του
Μαθητικού Συμβουλίου
Πρόεδρος:
Ιωάννης Μιχαηλίδης
Αντιπρόεδρος: Μιχάλης Θεοφανίδης
Γραμματέας: Ειρήνη Γεωργίου
Ταμίας:
Νατίσια Νάκου
Μέλη: Μίλτος Παναγιώτου Σχοινής
Κλεάνθης Ζαβρός
Δημήτρης Μιχαηλίδης
Μαρίζα Ιγνατίου
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