ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΡΑΚΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2020 – 2021
Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,
Με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς 2018 -2019, ευχόμαστε σε όλους υγεία
προσωπική και οικογενειακή και δύναμη, για να αντεπεξέλθετε στο δύσκολο ρόλο σας ως γονείς.
Βασική επιδίωξη του Σχολείου είναι η επίτευξη των ευρύτερων σκοπών της παιδείας και των
συγκεκριμένων στόχων της εκπαίδευσης. Σας διαβεβαιώνουμε ότι όλοι μας, Διεύθυνση και Καθηγητές,
καταβάλλοντας όσες δυνάμεις διαθέτουμε, θα εργαστούμε με ιδιαίτερο ζήλο, ενδιαφέρον και αγάπη,
για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων.
Μέλημά μας θα είναι η πνευματική και ψυχική καλλιέργεια των μαθητών ώστε να δημιουργήσουμε
ολοκληρωμένες προσωπικότητες που, εκτός από την απόκτηση γνώσεων, θα ικανοποιούν και το
βαθύτερο αίτημα της Παιδείας που είναι: ανθρωπισμός, αξιοπρέπεια, εντιμότητα. Θα προσπαθήσουμε
να τους καλλιεργήσουμε την τιμιότητα, την αυτοεκτίμηση, τον αλληλοσεβασμό, την πειθαρχία και
αυτοπειθαρχία, την επίγνωση του καθήκοντος προς τους άλλους και προς τον εαυτό τους. Θα τους
μάθουμε να σέβονται τις αξίες όπως: η Δικαιοσύνη, η Ελευθερία, η Θρησκεία, η Πατρίδα, η
Δημοκρατία.
Για να γίνει αποδοτικότερο το έργο του Σχολείου, απαιτείται και η συνεργασία όλων των φορέων που
εμπλέκονται στην πρόοδο και αγωγή των μαθητών. Είναι εδώ που αναμένουμε και τη δική σας αγαστή
συνεργασία και συμπαράσταση. Πιστεύω ακράδαντα ότι η συνεργασία μας θα στηρίζεται σε αμοιβαία
εμπιστοσύνη και κατανόηση. Θα είναι συχνή, συστηματική, καθημερινή, ώστε να αντιμετωπίζονται με
επιτυχία οι τυχόν δυσκολίες στην καθημερινή σχολική πράξη. Το Σχολείο θα σας πληροφορεί γραπτώς
για κάθε επιβράβευση ή παράπτωμα του παιδιού σας. Ταυτόχρονα επιβάλλεται να έρχεστε στο
σχολείο, όταν μπορείτε ή όταν σας καλούμε, για να ενημερώνεστε για οποιεσδήποτε αδυναμίες των
παιδιών σας ή για άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, για να μπορούμε να τα βοηθούμε με τον
κατάλληλο τρόπο.
Σας παρακαλούμε να φροντίζετε για την τήρηση των σχολικών κανονισμών, ιδιαίτερα για την έγκαιρη
προσέλευση των παιδιών στο Σχολείο, την τακτική φοίτηση και τη μαθητική στολή. Οι μαθητές / τριες
πρέπει να έρχονται στο σχολείο έγκαιρα, ώστε με το κτύπημα του κουδουνιού να είναι έτοιμοι να
μπουν στις τάξεις. Οποιαδήποτε καθυστέρηση δημιουργεί ακαταστασία στο σχολείο και παρεμποδίζει
την ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων. Η αργοπορία αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.
Οι μαθητές πρέπει να φοιτούν τακτικά στο σχολείο και να αποφεύγουν τις αδικαιολόγητες απουσίες.
Αν το παιδί είναι ανάγκη να παραμείνει στο σπίτι, πρέπει, επιστρέφοντας στο Σχολείο, να φέρει
βεβαίωση του γονιού ή του κηδεμόνα του ή πιστοποιητικό του γιατρού του για το λόγο της απουσίας
του εντός πέντε ημερών. Το δικαιολογητικό αυτό, οι μαθητές /τριες θα το παραδίδουν στον/στην
υπεύθυνο/η καθηγητή/τρια του τμήματός τους. Βεβαίωση πρέπει να προσκομίζεται και για απουσία
έστω και μιας περιόδου διδασκαλίας. Οι γονείς και οι κηδεμόνες δεν μπορούν να δικαιολογούν
απουσίες για περισσότερες από δύο συνεχείς μέρες κάθε φορά. Για απουσίες μεγαλύτερης διάρκειας
είναι απαραίτητο ιατρικό πιστοποιητικό.
Είναι απαραίτητο οι μαθητές/τριες να φορούν καθημερινά τη μαθητική τους στολή, όπως αυτή
φαίνεται στο σχετικό έντυπο που τους έχει δοθεί. Γενικά η εμφάνισή τους πρέπει να είναι κόσμια.
Η συμπόρευση της Διεύθυνσης, των Καθηγητών και των οργανωμένων γονιών δημιουργεί τη στέρεη
βάση για οικοδόμηση και ευόδωση του εκπαιδευτικού έργου, που όλοι μας υπεύθυνα επωμιζόμαστε.
Με την ευκαιρία αυτή επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε την Πρόεδρο και τα μέλη του Συνδέσμου Γονέων
για τη συνεργασία και την πολύτιμη προσφορά τους στο έργο μας κατά την περσινή σχολική χρονιά.

Λάρνακα, 7 Σεπτεμβρίου 2020

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

