Αγαπητοί γονείς.
Σας παρακαλούμε να αγοράσετε τα παρακάτω σχολικά είδη και αντικείμενα , που είναι αναγκαία
στα παιδιά:
 Ένα φάκελο με λάστιχα μεγέθους Α4(για τον ατομικό φάκελο του μαθητή – portfolio).
 Ένα κουτί ξυλομπογιές και μαρκαδόρους.
 Ένα μπλοκ ζωγραφικής με αρκετά φύλλα , μεσαίου μεγέθους (να είναι γραμμένο το όνομα).
 Τρία μολύβια πάντα καλά ξυσμένα στην κασετίνα (όχι μηχανικά).
 Γομάκια που τοποθετούνται φορετά στην κορυφή του μολυβιού και ένα χάρακα μήκους 20 εκ.
(ΠΡΟΣΟΧΗ ! Στο χάρακα να αναγράφονται οι αριθμοί από το 1 έως το 20).(Πάνω σε καθένα
από αυτά να είναι γραμμένο το όνομα).
 Μία κόλλα UHU stick μεσαία . (πάνω να υπάρχει ετικετούλα με το όνομα του μαθητή)
 Ένα ψαλιδάκι , ειδικό για παιδιά, για χειροτεχνίες . (πάνω να υπάρχει ετικετούλα με το όνομα του
μαθητή)
 Μερικούς συνδετήρες.
 Πενήντα φύλλα ανταλλακτικά ντοσιέ, μεσαίου μεγέθους (διαστάσεις 17 Χ 25) , με μεγάλο
περιθώριο για Έκθεση και με τρύπες και το αντίστοιχο ντοσιέ τους.
 Ένα απλό Leitz για τη μεταφορά φυλλαδίων και εργασιών.
 Τα βιβλία του Οργανισμού για τη Δευτέρα τάξη. Καλό θα είναι να αγοράσετε όλα τα τεύχη μαζί.

Προσέξτε να μην αγοράσετε το ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ (υπάρχει από την Α’ Δημοτικού) και τα
βιβλία ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ , ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ.





``ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΜΙΚΡΟ ΛΕΞΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ`` ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΒΒΑΛΑ . (ISBN: 978960-493-677-9).
Ένα τετράδιο σπιράλ 50 φύλλων, 2 θεμάτων, μικρού μεγέθους για την επικοινωνιακή
προσέγγιση της γλώσσας και την ενισχυτική διδασκαλία στα μαθηματικά.
Ένα χαρτόνι λευκό το οποίο θα φέρουν τα παιδιά στο σχολείο.
Φύλλα Α4 για εργασίες στο σπίτι.

ΤΕΤΡΑΔΙΑ , ΝΤΟΣΙΕ , ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΩΝ , ΔΕ ΘΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ , ΤΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Όλα τα βιβλία του Οργανισμού να ντυθούν με αυτοκόλλητο κάλυμμα διαφανές . Επίσης πριν τα
στείλετε στο σχολείο να έχετε γράψει με μολύβι στο πρώτο εσώφυλλο τ΄ όνομα του μαθητή. Να σταλούν
μόνο τα πρώτα τεύχη την πρώτη εβδομάδα.
Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ, ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ , ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΑΣ.
ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ (παιδιάτρου, δερματολόγου) θα τα εκτυπώσετε από την ηλεκτρονική
πλατφόρμα που θα είναι αναρτημένα.
Τα δύο ειδικά έντυπα (παιδιάτρου – δερματολόγου ξεχωριστά) τα οποία θα φροντίσετε να
συμπληρωθούν, υπογραφούν και σφραγιστούν από τους αντίστοιχους γιατρούς, να σταλούν στο
σχολείο ΑΜΕΣΑ. (Απαραίτητα για τη συμμετοχή στη φυσική αγωγή - κολύμβηση)
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
Οι μαθητές 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 θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει μόνιμο

καρτελάκι εξωτερικά με το όνομα του παιδιού και την τάξη του.





ΑΓΓΛΙΚΑ
JET JUNIOR A’. Εκδόσεις Burlington Books
Student’s Book (ISBN: 9789925300488)
Companion (ISBN: 9789925300525)
Workbook (ISBN: 9789925300501)
Επίσης θα χρειαστούν:
Δύο τετράδια 2 θεμάτων (80 φύλλα).
Ένα ντοσιέ με λάστιχα.

*Παρακαλούνται οι γονείς να γράψουν με μολύβι το ονοματεπώνυμο του παιδιού πριν
στείλουν τα βιβλία και τα τετράδια στο σχολείο.
ΜΟΥΣΙΚΗ
α. Μία πιανίκα ``ΗΟΗΝΕR`` ή STAGG 32 πλήκτρων για χρήση σ΄ όλο το δημοτικό . (Υπάρχει από
την Α’ τάξη)
β. Ένα τετράδιο πεντάγραμμο μουσικής μικρού μεγέθους , 20 φύλλων.

ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ



Την πρώτη ημέρα (ΑΓΙΑΣΜΟΣ) τα παιδιά να μη φέρουν τίποτε στο σχολείο , εκτός από το πρωινό
τους φαγητό.
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία το σχολείο ανοίγει την 11η Σεπτεμβρίου (φέτος ημέρα
Παρασκευή).

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 1 ημέρα
νωρίτερα από την έναρξη του σχολείου (11/9/2020), θα σας ενημερώσουν τηλεφωνικά ή με SMS οι
συνοδοί των σχολικών λεωφορείων για τα δρομολόγια. 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 .
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.

