
 
 

 

Σχολικό έτος 2018-19 

 

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ – ΔΑΣΚΑΛΩΝ Α’ ΤΑΞΗΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

ΩΡΑ 16.00 

 

 

 

Αγαπητοί γονείς,  

 

Η εμπειρία μάς έχει αποδείξει ότι η αναλυτική και έγκαιρη ενημέρωση των γονέων και 

η γόνιμη συνεργασία Σχολείου-οικογένειας σε όλα τα επίπεδα διασφαλίζει την ομαλή 

καθημερινή ζωή καθώς και την πολύπλευρη ανάπτυξη των μαθητών, κάτι που 

αποτελεί στόχο όλων μας. Για τον λόγο αυτό, πριν από την έναρξη κάθε σχολικής 

χρονιάς, προγραμματίζονται αναλυτικές ενημερωτικές συναντήσεις για όλες τις τάξεις 

όλων των βαθμίδων από το Προνηπιαγωγείο μέχρι και τη Γ’ Λυκείου.  

 

Η πρώτη ενημερωτική συνάντηση για τους γονείς της Α’ Δημοτικού για τη νέα σχολική 

χρονιά θα πραγματοποιηθεί  

τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018, στις 16.00. 

 

Εκεί θα έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε αναλυτικά στο Θέατρο του Σχολείου για 

 τον σχεδιασμό της νέας χρονιάς 

 εκπαιδευτικά-ακαδημαϊκά θέματα 

 το πρόγραμμα εκμάθησης ξένων γλωσσών 

 το πλαίσιο λειτουργίας της σχολικής ζωής 

 παιδαγωγικά θέματα 

 

Επίσης, ο/η δάσκαλος/α θα σας ενημερώσει αναλυτικά για τον τρόπο διεξαγωγής 

κάθε μαθήματος, τον τρόπο μελέτης στο Σχολείο, τις υποχρεώσεις των μαθητών 

στο σπίτι και πώς εσείς μπορείτε να παρακολουθείτε την πρόοδό τους. Τέλος, θα 

τεθούν οι αρχές συνεργασίας και επικοινωνίας με τον/τη δάσκαλο/α της τάξης, 

προκειμένου να υπάρχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα προς όφελος των παιδιών 

μας.  

 

Η παρουσία και των δύο γονέων (χωρίς τα παιδιά) κρίνεται απαραίτητη.  

 

 

 



 

Ακόμα, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε τα παρακάτω : 

 

1. Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά υγείας για την επόμενη σχολική χρονιά θα 

πρέπει να τα προσκομίσετε στη Γραμματεία Δημοτικού το αργότερο έως τη 

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018, που θα έχετε τη συνάντηση με τον δάσκαλο. Σε 

περίπτωση που για κάποιον λόγο δεν καταφέρετε να τα έχετε μαζί σας εκείνη την 

ημέρα, ο μαθητής πρέπει να παραδώσει τα πιστοποιητικά την 1η μέρα της 

σχολικής χρονιάς, γιατί αλλιώς θα έρθει στη δύσκολη θέση να εξαιρεθεί από τις 

αθλητικές δραστηριότητες του Σχολείου μέχρι να τα καταθέσει.  

 

2. Η ημερομηνία έναρξης της σχολικής χρονιάς 2018-2019 είναι η Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 

2018.  

 

3. Για τις ώρες των δρομολογίων των σχολικών λεωφορείων της επόμενης χρονιάς θα 

ενημερωθείτε, τηλεφωνικά από τη συνοδό, δύο ημέρες πριν από την έναρξη των 

μαθημάτων. 

 

 

 

Από τη Διεύθυνση του Δημοτικού   


