ΓΥΜΝΑΣΙΟ «ΒΕΡΓΙΝΑ» ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016-2017
Γ3

Προς τους Γονείς και Κηδεμόνες των μαθητών/τριών του Σχολείου
Η Διεύθυνση και ο Καθηγητικός σύλλογος του Γυμνασίου «Βεργίνα» επιθυμούν την τακτική
επικοινωνία των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών με το σχολείο.
Με την επίσκεψή τους στο σχολείο και τη συνάντηση με τους καθηγητές οι γονείς έχουν την
ευκαιρία να ενημερώνονται σχετικά με την πρόοδο των παιδιών τους.
Παράλληλα τους δίδεται η ευκαιρία να ανταλλάσσουν απόψεις με τους καθηγητές και τη Διεύθυνση
του σχολείου με σκοπό την πιο σωστή και αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων που τυχόν
αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους.
Για διευκόλυνση των γονέων και κηδεμόνων το σχολείο έχει καταρτίσει το πιο κάτω πρόγραμμα,
ώστε οι γονείς ή κηδεμόνες να μπορούν να συναντήσουν τον καθηγητή που επιθυμούν στην
καθορισμένη ώρα και μέρα.
Διευκρινίζεται ότι οι καθηγητές δέχονται τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών εκτός των πιο
κάτω περιόδων και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, οποιαδήποτε εργάσιμη μέρα της
εβδομάδας στα πλαίσια του δυνατού.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Δευτέρα – Τρίτη – Πέμπτη
Τετάρτη - Παρασκευή

: 8 περίοδοι
: 7 περίοδοι

ΠΕΡΙΟΔΟΙ

ΩΡΑΡΙΟ 1
(8 ΠΕΡΙΟΔΩΝ)
(Δευτέρα-Τρίτη-Πέμπτη)

ΩΡΑΡΙΟ 2
(7 ΠΕΡΙΟΔΩΝ)
(Τετ.-Παρασκ.)
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7
8
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-------

Ο Διευθυντής του σχολείου κ. Παναγιώτης Αβραάμ θα δέχεται στο γραφείο του τους γονείς και
κηδεμόνες κατόπιν συνεννόησης. Το ίδιο ισχύει και για τη Σύμβουλο του σχολείου κ. Χριστιάνα
Πάρπα. Οι Βοηθοί Διευθυντές έχουν δηλώσει ημέρα και ώρα, όμως μπορούν να δέχονται γονείς
καθόλη τη διάρκεια της ημέρας, αν παρουσιαστούν έκτακτα προβλήματα, μετά όμως από
προσυνεννόηση (τηλ. 24824846).
Τι αναμένουμε από σας:
1. Να βεβαιώνεστε ότι τα παιδιά σας μελετούν καθημερινά και έρχονται έγκαιρα στο σχολείο.
2. Να συστήνετε στα παιδιά σας να σημειώνουν τις απορίες τους και να τις υποβάλλουν στους
καθηγητές τους.
3. Να ζητάτε από τα παιδιά σας να σας δείχνουν τα διαγωνίσματά τους και να τα υπογράφετε.
4. Να φροντίζετε να έρχονται τα παιδιά σας στο σχολείο με τη στολή τους και με σωστή γενικά
εμφάνιση.
5. Να επικοινωνείτε με το σχολείο, και να παρακολουθείτε την πρόοδο των παιδιών σας και
σε περίπτωση που θα απουσιάσουν από το σχολείο να μας ειδοποιείτε στο τηλέφωνο
24824846 μέχρι τις 7.45΄.
Λάρνακα, 16 Νοεμβρίου 2016

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

