
Αγαπητοί γονείς,  

Επ’ ευκαιρίας της νέας σχολικής χρονιάς 
ευχόμαστε στα παιδιά, γονείς και εκπαι-
δευτικούς μια όμορφη σχολική χρονιά 
γεμάτη προκλήσεις, χαρές και επιτυχίες.  

Σκοπός του Συνδέσμου Γονέων  

α) Εισηγείται στο Διευθυντή του Σχολείου 
ή /και στη Σχολική Εφορεία έργα και 
δραστηριότητες για βελτίωση (1) της 
ασφάλειας, της εμφάνισης και της  λει-
τουργικότητας του σχολικού χώρου και 
(2) της ασφάλειας, της ποιότητας ζωής, 
της προόδου και της αποδοτικότητας 
των παιδιών και προσφέρει προς αυτό 
τον σκοπό κάθε δυνατή βοήθεια.  
(β) Επιδιώκει την ανάπτυξη των σχέσεων 
και την τακτική επικοινωνία μεταξύ των 
Μελών του γι' ανταλλαγή απόψεων και 
ιδεών, με σκοπό την προαγωγή ζητημά-
των που αφορούν το σχολείο και για τα 
οποία ενημερώνει το Διευθυντή του Σχο-
λείου. 
(γ) Αναλαμβάνει, από μόνος του ή σε 
συνεργασία με το Διευθυντή και το προ-
σωπικό του σχολείου, προγράμματα επι-
μόρφωσης. 
(δ) Ακολουθεί τις ενδεδειγμένες διαδικα-
σίες, σε συνεργασία με το Διευθυντή και 
το προσωπικό του Σχολείου, για αντιμε-
τώπιση και επίλυση προβλημάτων που 

αφορούν το Σχολείο.  
(ε) Διαθέτει οικονομικούς πόρους, τους 
οποίους χρησιμοποιεί (1) για την υποστή-
ριξη και προαγωγή του σχολικού έργου, 
(2) για την πρόνοια και ευημερία των 
μαθητών του Σχολείου και (3) για την 
επίτευξη των σκοπών του.  
(στ) Οργανώνει εκδηλώσεις για σύσφιξη 
των σχέσεων των Μελών μεταξύ τους και 
επίσης με το διδακτικό προσωπικό. Επί-
σης, οργανώνει εκδηλώσεις, πάντοτε με 
τη συγκατάθεση και συνεργασία του Σχο-
λείου, για ενίσχυση των πολιτιστικών, κοι-
νωνικών, εθνικών και ηθικών δραστηριο-
τήτων του Σχολείου. 
 
Τι ζητάει ο Σύνδεσμος από τους γονείς: 
 Ουσιαστική συμμετοχή.   
 Ελάχιστο από το χρόνο τους. 
 Ιδέες.  
 Εθελοντική προσφορά σε όποιο το-

μέα μπορεί να προσφέρει ο καθένας 
μας (ενημερώσεις, βοήθεια για δρα-
στηριότητες, κτλ). 

 Ετήσια Συνδρομή.  
 
Στα χρόνια που πέρασαν, πετύχαμε πολ-
λά. Στα χρόνια που έρχονται, μαζί, μπο-
ρούμε να πετύχουμε ακόμα περισσότερα.  
 
Γιατί, τα παιδιά μας αξίζουν το καλύτερο.  

Με στόχο την καλύτερη επικοινωνία μετα-
ξύ μας, ο Σύνδεσμος Γονέων έχει δημιουρ-
γήσει ιστοσελίδα όπου θα μπορείτε να 
ενημερώνεστε για όλες τις δράσεις του 
συνδέσμου και του σχολείου μας 
http:www.pefkiospga.org.cy. Η παρουσία 
του σχολείου μας ενδυναμώθηκε επίσης 
με την νέα επίσημη ιστοσελίδα του σχολεί-
ου στην διεύθυνση  http://dim-
pefkiosgeorgiadis-lef.schools.ac.cy  

 

 

Επίσης μπορείτε να επισκεφτείτε την 
σελίδα μας στο Facebook https://
www.facebook.com/pefkiospga 

Στο YouTube μπορείτε να βρείτε το κα-
νάλι του Συνδέσμου στην διεύθυνση 
https://www.youtube.com/channel/
UCAV-d8Nf9cl69N6woCVid1Q 

Για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί 
μπορείτε να επικοινωνείτε επίσης μαζί 
μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:         
contact@pefkiospga.org.cy 
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Επικοινωνία [1]  

 

Σχολικοί Κανονισμοί [2] 

 

Ασφάλιση Μαθητών [2] 

 

Ενδυμασία Μαθητών [2] 

 

Έντυπο Εγγραφής Μέλους 

στο Σύνδεσμο Γονέων  [3] 

 

Γιατί είναι σημαντική η εγ-

γραφή και η συνδρομή στο 

Σύνδεσμο Γονέων  [4] 

 

 

 

 

 

 

 



Το σχολείο αποτελεί ένα ζω-

ντανό οργανισμό και για να 

λειτουργήσει αποδοτικά, 

χρειάζεται όσο το δυνατόν 

αρμονικότερη συνεργασία 

μαθητών, γονέων και εκπαι-

δευτικών.  

- Η προσέλευση και αποχώ-

ρηση των παιδιών πρέπει να 

τηρείται στα προκαθορισμέ-

να πλαίσια: 7.45π.μ. η 

έναρξη των μαθημάτων, 

3:15 ή 4:00μ.μ. η λήξη 

των μαθημάτων για όλες 

τις μέρες εκτός της Τετάρ-

της που η λήξη γίνεται στις 

1:05μμ. Οι είσοδοι του 

σχολείου θα κλειδώνονται 

στις 7:45 και θα ανοίγουν 

στις 3:15 και στις 4:00 με 

εξαίρεση την Τετάρτη που 

θα ανοίγουν στις 1:05.  

- Η είσοδος αυτοκινήτων 

στον σχολικό χώρο και 

στον χώρο στάθμευσης 

προσωπικού απαγορεύεται 

για σκοπούς ασφάλειας.  

- Σε περίπτωση προσπά-

θειας επίλυσης κάποιων 

θεμάτων που αφορούν τα 

παιδιά, είναι σωστό να εξα-

ντλείτε την ιεραρχία συζη-

τώντας πρώτα με τη δα-

σκάλα ή τον δάσκαλο και 

μετά με τη διεύθυνση.  

πουκάμισο, γραβάτα,  φόρ-

μες, φούτερ και μπλούζες 

καλοκαιρινές και χειμερινές 

με το έμβλημα του Σχολείου 

μας.   

Για περισσότερες πληροφορί-

ες μπορείτε να απευθυνθείτε 

Ο Σύνδεσμος Γονέων και Κη-

δεμόνων του Σχολείου μας 

έχει συνάψει συμφωνία με την 

Εταιρεία Victuar Enterprises 

Ltd.   

Οι Γονείς μπορούν να προμη-

θευτούν από το κατάστημα  

στη γραμματεία του Σχολείου 

ή στο κατάστημα που βρίσκε-

ται στην Ανδρέα Αβρααμίδη 

37, Στρόβολο. Τηλ.: 

22311301 
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€2.000 κατά άτομο. Η 
ασφαλιστική κάλυψη 
τερματίζεται αμέσως για 
όσους μαθητές αποχω-
ρούν για οποιαδήποτε 
αιτία. 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ: Ανανεώνω τη 
συνδρομή μου στο Σύνδε-
σμο Γονέων & Κηδεμό-
νων του σχολείου για τη 
νέα χρονιά μέχρι της 
27/9. Για να έχω δικαίω-
μα εκλογής στο Συμβού-
λιο του Συνδέσμου θα 
πρέπει να έχω τακτοποιη-
μένη  τη συνδρομή μου. 
Η ιδιότητα του Μέλους 

είναι σε ατομική βάση 
και όχι σε  οικογενειακή, 
αλλά περιορίζεται σε δύο 
γονείς ανά μαθητή/τρια. 
Η εγγραφή νέων Μελών 
επιτρέπεται οποιοδήποτε 
χρονική στιγμή.  

 Η συνδρομή δεν αφορά 
αποκλειστικά τη συμμετο-
χή μας στο συμβούλιο 
του συνδέσμου, αλλά 
είναι η ελάχιστη συνει-
σφορά και βοήθεια προς 
το σύνδεσμο για τα παι-
διά μας. 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Ανανεώνω την 
ασφάλεια έναντι ατυχημά-
των του παιδιού μου για τη 
νέα χρονιά. Η ασφάλεια 
είναι με την Παγκυπριακή 
Ασφαλιστική και καλύπτει 
τα παιδιά μας επί εικοσιτε-
τραώρου βάσεως, επτά 
μέρες την εβδομάδα για 
ολόκληρη τη χρονιά συμπε-
ριλαμβανομένων και των 
καλοκαιρινών διακοπών. 
Συγκεκριμένα καλύπτει 
€1700 ιατρικά έξοδα κατά 
ατύχημα κατά άτομο (όριο 
για δόντια €350), μόνιμη 
ολική ανικανότητα 
€20.000 και θάνατο 
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Η ενίσχυση του Συνδέσμου Γονέων & Κηδεμόνων, μέσω της συνδρομής μας, είναι πολύ σημαντική, αφού αποτελεί τον κινητή-

ριο μοχλό για την οικονομική στήριξη των παιδιών του σχολείου μας και των οικογενειών τους που το έχουν ανάγκη. Επίσης, 

είναι μια μεγάλη βοήθεια προς τα παιδιά όλων μας, αφού τα χρήματα αυτά θα επιστραφούν στα παιδιά μας, μέσω των δια-

φόρων έργων υποδομής, αλλά και των εκδηλώσεων που κάνει διαχρονικά ο Σύνδεσμος. 

Θεωρούμε πως με τις διάφορες δράσεις και παρεμβάσεις του ο Σύνδεσμος Γονέων & Κηδεμόνων του σχολείου, έχει αποδεί-

ξει έμπρακτα πως θέλει και μπορεί να βρίσκεται στο πλευρό του κάθε εκπαιδευτικού, γονιού και παιδιού ξεχωριστά και να 

προσφέρει βοήθεια όπου και όπως χρειάζεται. Η εγγραφή μας ως μέλη του Συνδέσμου, έναντι του συμβολικού ποσού των 

€20, αποτελεί την ελάχιστη βοήθεια που μπορεί να προσφέρει ο καθένας μας στην προσπάθεια που καταβάλλει ο Σύνδεσμος 

καθημερινά για την ευημερία των παιδιών μας. 

Επίσης σας παροτρύνουμε να διευθετήσετε την ασφάλεια των παιδιών σας για να μην είναι εκτεθειμένα σε περίπτωση ατυχη-

μάτων. 

Θεωρούμε ότι όλοι θα είμαστε συνοδοιπόροι στην προσπάθεια που καταβάλλεται καθημερινά. 
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