
 
ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ                                                                        
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019 – 2020 
 

Προς  

Γονείς / Κηδεμόνες  

μαθητών / μαθητριών  
 

Θέμα:  Συνάντηση Γονέων / Κηδεμόνων με Διδάσκοντες  
 

Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας πληροφορήσουμε ότι θα σας περιμένουμε στο Σχολείο, 

για να συζητήσουμε για την επίδοση και συμπεριφορά των παιδιών σας ως ακολούθως:  
 

Την Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου, από τις 1:30 – 3:00 μ.μ. θα μπορείτε να δείτε τους Καθηγητές των 

εξής ειδικοτήτων: Θρησκευτικών, Φιλολογικών, Αγγλικών, Γαλλικών, Φυσικής Αγωγής, Χημείας, 

Τέχνης και Συμβουλευτικής Αγωγής. 
 

Την Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου, από τις 1:30 – 3:00 μ.μ. θα μπορείτε να δείτε τους Καθηγητές των εξής 

ειδικοτήτων: Μαθηματικών, Φυσικής, Γεωγραφίας, Βιολογίας, Πληροφορικής, Σχεδιασμού και 

Τεχνολογίας και Οικιακής Οικονομίας, Μουσικής.  

 

Ο διαχωρισμός αυτός γίνεται για σκοπούς καλύτερης εξυπηρέτησής σας, γι’ αυτό σας 

παρακαλούμε όπως δεχθείτε την πιο πάνω διευθέτηση και να ενεργήσετε αναλόγως. 
 

Κρίνουμε απαραίτητη την επικοινωνία αυτή, γιατί θα βοηθήσει, αμφότερους, να εντοπίσουμε 

και να αντιμετωπίσουμε έγκαιρα ελλείψεις και αδυναμίες των παιδιών. Στη συνάντηση μπορεί να 

παρευρίσκονται και τα παιδιά σας.  
 

Για τη δική σας εξυπηρέτηση και ευκολία επισυνάπτουμε κατάλογο του διδακτικού 

προσωπικού. Παρακαλούμε να τoν έχετε μαζί σας κατά την επίσκεψη και να τoν 

συμβουλεύεστε.   Σχεδιάγραμμα του σχολείου θα υπάρχει στην είσοδο. 
 

Για ελεύθερη και αποτελεσματική ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε να προσέρχεστε 

στον/στην κάθε διδάσκοντα/ουσα  ακολουθώντας τη σειρά. Παρακαλούμε να περιμένετε έξω 

από την αίθουσα, για να διασφαλιστεί η εχεμύθεια.  
 

Για να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους γονείς και κηδεμόνες να γνωρίσουν και να μιλήσουν 

με τους/τις καθηγητές/τριες των παιδιών τους, παρακαλείστε να είστε σύντομοι. 
 

Αν υπάρχουν θέματα ή ειδικά προβλήματα που κρίνετε ότι πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας, 

μπορείτε να έλθετε στο Σχολείο οποιαδήποτε άλλη μέρα για ενημέρωση και συζήτησή τους, με 

τον/τη Σύμβουλο του Σχολείου ή τον/την  Υπεύθυνο/η Βοηθό Διευθυντή/ Διευθύντρια ή τον/την 

Υπεύθυνο/η Καθηγητή/Καθηγήτρια  του τμήματος,  αφού συνεννοηθείτε προηγουμένως και 

καθορίσετε ημερομηνία.  
 

Για Διδάσκοντες που βρίσκονται σε άλλο Σχολείο παρακαλούνται οι γονείς να επικοινωνήσουν 

μαζί τους τις ημέρες και τις περιόδους που έχουν δηλώσει ότι δέχονται γονείς.  
 

 

Σημείωση: Τα μαθήματα και των δύο ημερών θα διεξαχθούν κανονικά.   Οι μαθητές θα 

σχολάσουν στις 13.20 μ.μ.  

 

Λεμεσός, Νοέμβριος 2019                                                                   ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  


