ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Δ

ευτέρα, 3 Οκτωβρίου

Γιορτή για τη Μέρα της Κυπριακής Ανεξαρτησίας. Παρουσίαση από τα παιδιά της Ε΄3.
Συμμετέχουν με τραγούδι οι μαθητές των Β΄1,
Β΄3 και Ε΄3.

Ενδοσχολική εκδήλωση

Π

αρασκευή, 7 Οκτωβρίου

Τα παιδιά των Δ’ τάξεων θα συμμετέχουν
στο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Γνωριμία με τα
αθλήματα του νερού».
Δόθηκε σχετική ανακοίνωση.

Π

έμπτη, 27 Οκτωβρίου

Εθνική Γιορτή της 28ης Οκτωβρίου. Παρουσιάζουν τα παιδιά της Στ΄3, Δ΄2 και Γ΄2.
Συμμετέχουν με τραγούδια οι μαθητές των Β΄2,
Ε΄2 και Στ΄2.
Επίσημη στολή

Ενδοσχολική εκδήλωση

Π

ΚΕ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΚΑΛΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
Κυπρίδος 11, 3110 Λεμεσός
Αρ. Τηλεφώνου: 25692790
Αρ.Τηλεομοιότυπου: 25692795

αρασκευή, 28 Οκτωβρίου

Σχολική αργία. Εθνική Γιορτή.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ
Οκτώβριος 2016

Αγαπητοί Γονείς,

Τ

ρίτη, 11 Οκτωβρίου

Σ

άββατο, 15 Οκτωβρίου

Γενική Συνέλευση Συνδέσμου Γονέων και
Κηδεμόνων για εκλογή νέου συμβουλίου.
Χώρος: Θέατρο Σχολείου
Ώρα: 7:00 μ.μ.

Διοργάνωση δειγματικού ελέγχου για εύρεση συμβατού δότη για τον μικρό Νικόλα Αρτεμίου.
Χώρος: Αίθουσα Διδασκαλικού Συλλόγου
ΚΕ΄Δημοτικού
Ώρα: 10:00–13:00 μ.μ.

Γεια σας και καλό μήνα!
Με την ευκαιρία της πρώτης επικοινωνίας
μαζί σας, σας ευχόμαστε καλή σχολική
χρονιά!
Στα ενημερωτικά δελτία κάθε μήνα θα βρίσκετε τις σημαντικότερες εκδηλώσεις, που
προγραμματίζει το σχολείο μας για το μήνα, χρήσιμες ανακοινώσεις καθώς και εκπαιδευτικά άρθρα.

Τα παιδιά πρέπει να έρχονται έγκαιρα
στο σχολείο, μετά τις
7:30 π.μ., και να
ετοιμάζονται για την έναρξη των μαθημάτων. Παιδιά που έρχονται πριν από τις
7:30 π.μ. δεν έχουν την απαιτούμενη επίβλεψη από το διδακτικό προσωπικό του
σχολείου.
Παρακαλούμε τους γονείς να έρχονται,
για να παραλάβουν τα παιδιά τους, αμέσως
μετά τις 1:05 μ.μ., από τις εξόδους του
σχολείου. Γονείς συγκεντρωμένοι στην αυλή ή έξω από τις τάξεις, πριν κτυπήσει
το κουδούνι, δημιουργούν πρόβλημα στην
ομαλή λειτουργία του σχολείου.

Όταν ένας μαθητής απουσιάζει, οι γονείς ή ο
κηδεμόνας πρέπει να ενημερώνουν τον δάσκαλό του για το λόγο της απουσίας του.
Όταν απουσιάσει περισσότερο από τρεις
μέρες, για λόγους υγείας, πρέπει να φέρει
πιστοποιητικό γιατρού, εκτός αν η Διεύθυνση του σχολείου έχει βεβαιωθεί για τον λόγο
της απουσίας του.
Όταν ένας μαθητής απουσιάσει από το
σχολείο, για έξι συνεχόμενες μέρες, χωρίς
λόγο, η Διεύθυνση του σχολείου ενημερώνει
τον Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης για
διερεύνηση παράβασης του Νόμου περί Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Σε περίπτωση που ένα παιδί θα πρέπει να απουσιάσει από το σχολείο οι γονείς ενημερώνουν το
σχολείο έγκαιρα (αν είναι δυνατό από την προηγούμενη ή το πρωί της ημέρας που θα απουσιάσει το παιδί, έστω κι αν η απουσία είναι μόνο για
μια μέρα ή μερικές ώρες). Αν χρειαστεί να πάρουν το παιδί τους από το σχολείο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, πρέπει να ενημερώσουν
τη/τον δασκάλα/δάσκαλο του παιδιού τους, τη
διεύθυνση του σχολείου και να υπογράψουν στη
γραμματεία.

