
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Αγαπητοί γονείς.  
 Σας παρακαλούμε να αγοράσετε τα παρακάτω σχολικά είδη και αντικείμενα , που είναι αναγκαία στα 
παιδιά :  

 Ένα φάκελο με λάστιχα και αυτιά  (για τον ατομικό φάκελο του μαθητή – portfolio). 
 Ένα κουτί ξυλομπογιές , οι οποίες θα πρέπει να είναι πάντα ξυσμένες και μαρκαδόρους  λεπτούς και 

χοντρούς. 
 Τρία μολύβια (καλής ποιότητας) (όχι μηχανικά) , τα οποία θα είναι πάντα ξυσμένα. 
 Μία γόμα που μπαίνει στο πίσω μέρος του μολυβιού και μία ξύστρα (κουβαδάκι) , που να κρατά τα 

ξύσματα μέσα της.  
 Ένα χάρακα  10 - 15 εκατοστών. 
 Ένα μπλοκ ζωγραφικής με αρκετά φύλλα, μεσαίου μεγέθους . 
 Δύο  κόλλες UHU  (2 stick  -  μεσαίες)  για εργασίες. Μία θα κρατηθεί στο σπίτι και μία θα στείλετε στο 

σχολείο. 
 Τα βιβλία του Οργανισμού για την Πρώτη τάξη , θ΄  αγοράσετε από ένα βιβλίο για κάθε τεύχος  

(ΜΟΝΟ τα βιβλία και τετράδια Γλώσσας, Μαθηματικών,  Μελέτης Περιβάλλοντος, 
Ανθολόγιο, Εικαστικών και το Λεξικό). Καλό θα είναι ν΄ αγοράσετε όλα τα τεύχη, αλλά να 
στείλετε μόνο τα πρώτα στο σχολείο μόνο όταν αυτά σας ζητηθούν. 
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙΤΕ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (τα παρέχει το σχολείο) ,  ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ  ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ. 

 Δύο τετράδια σπιράλ 50 φύλλων  μεσαίου μεγέθους με διαχωριστική γραμμή αριστερά, ένα για το σπίτι 
και ένα για το σχολείο. 

 Ξύλινο αριθμητάρι ( μικρό, με δύο χρώματα χαντρών ανά δεκάδα). 
 Χαρτονάκια (πακέτο) κανσόν Α4 σε διάφορα χρώματα, για εργασίες στο σπίτι. 
 Ένα χαρτόνι  χρώματος κόκκινου το οποίο θα φέρουν τα παιδιά στο σχολείο . 
 Προαιρετικά: Κύβοι μαθηματικών Unifix –Κύβοι Dienes για εξάσκηση στο σπίτι. 
 Ένα κόκκινο στυλό διαρκείας (που σβήνει)  με γόμα. (Fila Tratto Cancellik, Pilot Frixion Ball )  

ΤΕΤΡΑΔΙΑ , ΝΤΟΣΙΕ , ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΩΝ ,ΔΕ ΘΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ , ΤΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
 Όλα τα βιβλία του Οργανισμού καλό είναι να ντυθούν με αυτοκόλλητο κάλυμμα διαφανές . Επίσης πριν 
τα στείλετε στο σχολείο  να έχετε γράψει με μολύβι στο πρώτο εσώφυλλο τ΄ όνομα του μαθητή.  

 *ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΑΣ. 
 ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ (παιδιάτρου, δερματολόγου και βεβαίωση από καρδιολόγο).  

 Με την έναρξη του διδακτικού έτους θα πρέπει  να φροντίσετε   να μας  στείλετε ΑΜΕΣΑ (απαραίτητα 
για να συμμετάσχουν στις αθλητικές και εξωσχολικές δραστηριότητες): α) Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, 
β) τη βεβαίωση δερματολόγου (εκτυπώστε τα ειδικά έντυπα από την ιστοσελίδα μας στο πεδίο Χρήσιμα 
Έντυπα ή την ηλεκτρονική μας πλατφόρμα) και γ) τη βεβαίωση από τον καρδιολόγο, που προβλέπονται από 
τη σχολική νομοθεσία  και είναι απαραίτητα για τη φοίτηση και τη  συμμετοχή των μαθητών στις 
δραστηριότητες  του σχολείου.  

 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ από το νηπιαγωγείο  που φοίτησε το προηγούμενο σχολικό έτος , καθώς και 
πρόσφατο  πιστοποιητικό γέννησης   από το Δήμο. 
 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ  

 Θα χρειαστούν για το μάθημα της κολύμβησης , τα παρακάτω : σάκος, μαγιό (ολόσωμο για τα 
κορίτσια) , σκουφάκι, μπουρνούζι ή μεγάλη πετσέτα μπάνιου, γυαλιά (προαιρετικά) , σαγιονάρες , μία μικρή 
πετσέτα για τα πόδια. (Να υπάρχουν μόνιμα στο σάκο , σε σακούλα, επιπλέον 1 ζευγάρι κάλτσες και μία 
αλλαξιά εσωρούχων). 
               Ο σάκος της κολύμβησης θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει μόνιμο καρτελάκι εξωτερικά με το 
ονοματεπώνυμο του παιδιού  και την τάξη του. Τα παιδιά τις ημέρες της γυμναστικής, των χορών και της 
κολύμβησης , θα πρέπει να φορούν υποχρεωτικά φόρμα.  
 

  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
ΑΓΓΛΙΚΑ 

1.  ``Burlington Jet! Pre-Junior, Student’s Book``. (ISBN: 9789925300440) Εκδόσεις Burlington Books 
2. `` Burlington Jet! Pre-Junior, Workbook ``. (ISBN: 9789925300464) Εκδόσεις Burlington Books. 
3.   Ένα τετράδιο 30 φύλλων (για αντιγραφή).  
4.   Ένα ντοσιέ με λάστιχα (για τις εργασίες και το έντυπο υλικό που δίνεται στην τάξη). 
 

ΜΟΥΣΙΚΗ  
 α. Μία πιανίκα ``ΗΟΗΝΕR``   ή  STAGG 32 πλήκτρων  για χρήση σ΄ όλο το δημοτικό  .  
 β. Ένα τετράδιο πεντάγραμμο μουσικής μικρού μεγέθους , 20 φύλλων. 

 
Στα e-mail που έχετε δηλώσει θα σταλούν, μέχρι την έναρξη του διδακτικού έτους, το όνομα χρήστη 

(username) και ο κωδικός πρόσβασης (password) για την εκπαιδευτική εφαρμογή του τμήματος 
(edu4schools), από την οποία θα ενημερώνεστε για ανακοινώσεις, το εκπαιδευτικό υλικό, απουσίες, κτλ.  
 
ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 

 Θα ειδοποιηθείτε με SMS για την ημέρα προσαρμογής και γνωριμίας πριν τις 11 Σεπτεμβρίου. 
 Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία το σχολείο ανοίγει την 11η Σεπτεμβρίου (φέτος ημέρα  Παρασκευή). 
 Την πρώτη ημέρα (ΑΓΙΑΣΜΟΣ )τα παιδιά να μη φέρουν τίποτε στο σχολείο, εκτός από το πρωινό τους 

φαγητό. 
 
 Σας υπενθυμίζουμε ότι την πρώτη μέρα της έναρξης  του σχολείου , θα σχολάσουμε τρεις (3) ώρες 
νωρίτερα από το κανονικό , για την καλύτερη λειτουργία των μεσημεριανών δρομολογίων  και τη διανομή των 
παιδιών μας. Επομένως παρακαλούμε θερμά να υπάρχει κάποιος το μεσημέρι στο σπίτι τρεις (3) ώρες 
νωρίτερα για να παραλάβει τα παιδιά. Τα πρωινά δρομολόγια θα γίνουν κανονικά. Αν βέβαια υπάρξει κάποια 
μικρή καθυστέρηση, ας δείξετε κατανόηση. Επίσης σας γνωρίζουμε ότι την προηγούμενη ημέρα από την 
έναρξη του σχολείου  (11/9/2020), θα ενημερωθείτε τηλεφωνικά ή με SMS ή με e-mail για τα δρομολόγια των 
σχολικών λεωφορείων. Διευκρινίζουμε ότι η απόκλιση ωραρίου δρομολογίων είναι από χρόνο σε χρόνο της 
τάξεως των 15-20 λεπτών κατά μέσο όρο. 

  Επίσης σας γνωρίζουμε ότι όλα τα σχολικά μας λεωφορεία είναι εφοδιασμένα με ηλεκτρονικό 
σύστημα ασφαλούς  εκτέλεσης – λειτουργίας  των δρομολογίων  καθώς και με  κινητό τηλέφωνο, του οποίου 
τον αριθμό θα σας κοινοποιήσουμε αμέσως με την έναρξη  του διδακτικού έτους το Σεπτέμβριο. Βεβαίως 
πρέπει  από την πρώτη μέρα  να φροντίσετε να πληροφορηθείτε το όνομα της συνοδού του σχολικού 
λεωφορείου .  

 Την πρώτη εβδομάδα  τα παιδιά  να φορούν οπωσδήποτε  το καρτελάκι που θα τους δώσουμε με το 
όνομά τους.  

 Σε περίπτωση που χάσετε αυτό το έντυπο , είναι αναρτημένο στην πλατφόρμα  των εκπαιδευτηρίων μας.  
  Για οτιδήποτε χρειαστείτε  , επικοινωνήστε μαζί μας. 
 

Τέλος σας ευχόμαστε  ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ σε όλους! 
 
 
 
 


