
11η Ανακοίνωση  

 

Α. Επιστροφή βιβλίων βιλιοθήκης των μαθητών 

Σχετικά με το πιιο πάνω θέμα, παρακαλούμε όπως όσοι από εσάς θα επισκεφθείτε το 

Σχολείο για την παραλαβή των βιβλίων των παιδιών σας, να επιστρέψετε και τα βιβλία 

βιβλιοθήκης που έχουν δανειστεί τα παιδιά σας. Τα βιβλία θα τοποθετούνται στην έδρα 

του δασκάλου, στην αίθουσα του κάθε παιδιού.  

Παρακαλούμε να ανταποκριθείτε στην προσπάθεια αυτή, ώστε οι δάσκαλοι να 

μπορέσουν να κάνουν τον έλεγχο Βιβλιοθήκης Μαθητή και να φυλάξουν τα βιβλία,  για 

την επόμενη σχολική χρονιά, σε περίπτωση που τα σχολεία αργήσουν να ανοίξουν ή δεν 

ανοίξουν καθόλου. Τα βιβλία είναι σημαντικό μέρος της περιουσίας του Σχολείου και της 

προσπάθειας για ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας των παιδιών και είναι πολύ σημαντικό να 

τα έχουμε για την επόμενη σχολική χρονιά. 

 

Β.Παραλαβή βιβλίων που παραγγέλθηκαν στην έκθεση βιβλίου του σχολείου 

Για την παραλαβή των βιβλίων που έχουν παραγγείλει τα παιδιά στην έκθεση βιβλίου, 

που έγινε στο σχολείο, θα ενημερωθείτε σχετικά, όταν παραλάβουμε τα βιβλία. 

 

Γ.  Ακύρωση της διεξαγωγής του Διαγωνισμού Ανάγνωσης Παιδικού 

Λογοτεχνικού Βιβλίου «ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ 2020» για τα παιδιά της Ε΄ και Στ΄. 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, θέτοντας ως 
ύψιστη προτεραιότητά της την ασφάλεια και την υγεία των μαθητών/τριών, αποφάσισε 
λόγω της πανδημίας του COVID-19 την ακύρωση κατά τη φετινή σχολική χρονιά του πιο 
πάνω διαγωνισμού, ο οποίος θα διεξαγόταν στις 8 Μαΐου 2020 (εγκύκλιος ypp 10072, 
ημερ.2/12/2019). 

Εκφράζουμε την ιδιαίτερη ικανοποίησή μας για τον μεγάλο αριθμό παιδιών του σχολείου 
μας, που δήλωσαν επιθυμία συμμετοχής στον διαγωνισμό. Η ανάπτυξη θετικών στάσεων 
απέναντι στη φιλαναγνωσία ανάμεσα στους/στις μαθητές/μαθήτριές μας είναι 
σημαντική. 

 Παρά την ακύρωση του φετινού διαγωνισμού, η μέχρι τώρα προετοιμασία των 
μαθητών/τριών, που δήλωσαν συμμετοχή, αποτελεί μεγάλο όφελος για αυτούς/τές. 
Είμαστε σίγουροι ότι έχουν απολαύσει  το ταξίδι, μέσα από τα βιβλία  που διάβασαν.   

Ευχαριστούμε όλους τους γονείς, που προέτρεψαν τα παιδιά τους να δείξουν ενδιαφέρον 
σε αυτή τη διαδικασία. 

                                                                                                                                        Από το Σχολείο 



 

  

 

 


