
 

Τermine im neuen Schuljahr 2019/20 

Das Schuljahr beginnt am Montag, 09.09.2019, um 9:00 Uhr mit dem Agiasmos. Die Klassen 2-12 und 

der Kindergarten haben bis 11:20 Uhr Unterricht bzw. Klassenlehrer- bzw. Spielstunde; Von 11:30 - 

12:30 Uhr findet das traditionelle Fußballspiel Schüler gegen Lehrer statt. 

Der reguläre Unterricht nach Plan für die Klassen 2-12 beginnt am Dienstag, dem 10.09.2019, um 

8.00 Uhr.  

Bestellen Sie bitte rechtzeitig die benötigten Lehrbücher. Die Bücherlisten sind auf der 

Schulhomepage veröffentlicht. Gedruckte Exemplare sind im Bedarfsfall bei Fr. Tsopela erhältlich. 

 

Grundschule: 

 Der erste Elternabend für alle Klassen im neuen Schuljahr findet am Montag, den 09.09.2019 
um 18.00 Uhr in der Aula statt (Infos allgemein), anschließend treffen sich die Eltern in ihren 
Klassen in der GS.  

 Die Einschulungsfeier findet am Donnerstag, den 12.09.2019 um 18.00 Uhr in der Aula statt. 
Bringen Sie schon alle Bücher und Unterrichtsmaterialien dazu mit. 

 Der erste reguläre Schultag beginnt für die Erstklässler am Freitag, den 13.09.2019 um 
8:00Uhr sein. 

 Die verbindliche Anmeldung zur Hausaufgabenbetreuung (7./8. Stunde) muss bis Freitag, 
den 13.09.2019 erfolgen. In der ersten Schulwoche können alle interessierten Kinder schon 
teilnehmen.  

 

Kindergarten:  

 Der erste reguläre Tag für die Kinder, die bereits den Kindergarten besuchen ist Dienstag, 
der 10.09.2019 ab 7:45Uhr. 

 Der erste Kindergartentag für die neuangemeldeten Kinder beginnt nach Absprache (Sie 
werden per E-Mail darüber informiert) ab Donnerstag, den 12.09.2019.  

 Der erste Elternabend für alle Eltern des Kindergartens findet am Mittwoch, den 11.09.2019 
um 18 Uhr im Videoraum statt. 

 

Sekretariat: 

Das Schulsekretariat ist in den Ferienmonaten Juli - August einen Tag in der Woche geöffnet sein. 

Wir haben diesbezüglich noch keine Information vom gr. Ministerium. Wir werden Sie gegen Ende 

Juni darüber informieren.   

Aktuelle Informationen und Termine finden Sie auf unserer Homepage www.dst.gr.  

 

 

 

 

 

 

http://www.dst.gr/


 

Σημαντικές ημερομηνίες για το νέο σχολικό έτος 2019/2020 

 

Ο Αγιασμός για το νέο σχολικό έτος θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 09.09.2019 και ώρα 09:00. Μετά τον 

Αγιασμό, μέχρι τις 11:20, οι μαθητές των τάξεων 2 – 12 θα συγκεντρωθούν στις αίθουσες διδασκαλίας τους, 

όπου και θα ενημερωθούν από τους υπεύθυνους καθηγητές της τάξης τους για οργανωτικά θέματα του 

σχολικού έτους. Στο νηπιαγωγείο τα παιδιά θα παίξουν μέχρι τις 11:20.  Από τις  11:30 ως τις 12:30 θα 

πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος πλέον ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των μαθητών και των καθηγητών.  

Τα μαθήματα για τις τάξεις 2 - 12 αρχίζουν κανονικά την Tρίτη 10.09.2019 και ώρα 08:00. 

Παρακαλούμε να παραγγείλετε τα απαιτούμενα βιβλία εγκαίρως. Η λίστα των βιβλίων είναι αναρτημένη 

στην ιστοσελίδα της Σχολής. Έντυπες λίστες με τα βιβλία μπορεί κανείς να βρει στην υποδοχή, στην κυρία 

Τσόπελα.   

Εκδηλώσεις του Δημοτικού: 

 Η πρώτη συνάντηση γονέων για όλες τις τάξεις θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 09.09.2019 και ώρα 

18:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού. Στη συνέχεια οι γονείς θα χωριστούν σύμφωνα με τις 

τάξεις των παιδιών τους και θα συνεχίσουν την ενημέρωση στις αντίστοιχες αίθουσες. 

 Η γιορτή για την έναρξη της σχολικής σταδιοδρομίας (Einschulung) θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 

12.09.2019 και ώρα 18:00 στην αίθουσα τελετών της Σχολής. Παρακαλούμε να φέρετε μαζί σας όλα τα 

βιβλία και υλικά για την Α’ Δημοτικού. 

 Η πρώτη μέρα μαθημάτων για την Α´ Δημοτικού θα είναι η Παρασκευή 13.09.2019 και ώρα 8:00. 

 Η εγγραφή για την επίβλεψη των εργασιών για το σπίτι (7η/8η ώρα) πρέπει να γίνει μέχρι την Παρασκευή 

13.09.2019 και είναι δεσμευτική. Για την πρώτη εβδομάδα του σχολικού έτους θα υπάρξει φύλαξη για να 

κάνουν τα μαθήματά τους. 

Εκδηλώσεις του νηπιαγωγείου: 

 Το πρόγραμμα για τα παιδιά που είναι ήδη εγγεγραμμένα στο νηπιαγωγείο αρχίζει τη Τρίτη, 10.09.2019, 

από τις 7:45. 

 Η πρώτη μέρα για παιδιά που εγγράφονται για πρώτη φορά αρχίζει από την Τετάρτη, 11.09.19, κατόπιν 

συνεννοήσεως (θα ενημερωθείτε με E-Mail). 

 Η πρώτη συνάντηση γονέων για όλα τα παιδιά του νηπιαγωγείου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 
11.09.2019 και ώρα 18:00 στην αίθουσα προβολής βίντεο της Σχολής. 
 

Γραμματεία: 

Κατά τους θερινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο η γραμματεία θα είναι ανοικτή μία φορά την εβδομάδα. Η 

ημέρα της εβδομάδας, κατά την οποία είναι ανοιχτά τα σχολεία το καλοκαίρι, ορίζεται κάθε χρόνο από τη 

διεύθυνση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα μας.  

Για επίκαιρες πληροφορίες και σημαντικές ημερομηνίες μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα της 

Σχολής www.dst.gr.  

 


