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Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,
Με το άνοιγμα των Σχολείων θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή χρονιά και να σας
διαβεβαιώσω ότι τόσο εγώ προσωπικά όσο και οι συνάδελφοί μου Βοηθοί Διευθυντές και
Καθηγητές στο Περιφερειακό Λύκειο Μ. Κουτσόφτα - Α. Παναγίδη Παλιομετόχου,
στοχεύουμε και φέτος να εργαστούμε σταθερά, συστηματικά και με συνέπεια για την
ευημερία, την πρόοδο και την προκοπή των παιδιών σας.
Θα ήθελα με την ευκαιρία να επισημάνω για μία ακόμα φορά ότι, παρά τις όποιες
αντιξοότητες, τις δυσκολίες και τα προβλήματα που ταλανίζουν τα σχολεία μας,
ικανοποιητικές ήταν τόσο οι επιδόσεις όσο και η συμπεριφορά των μαθητών και
μαθητριών μας κατά τη σχολική χρονιά που μας πέρασε. Πολλές οι διακρίσεις και
σημαντικές οι επιτυχίες τους. Έδωσαν δυναμικά το παρόν τους σε πλήθος εκδηλώσεων
και δραστηριοτήτων, τιμώντας τον εαυτό τους, τις οικογένειές τους και το Σχολείο τους.
Ωστόσο δεν επαναπαυόμαστε. Η συνεχής βελτίωση και αναβάθμιση σε όλους τους τομείς,
θα είναι και τούτη τη χρονιά η στοχευμένη πολιτική μας.
Κάθε επιτυχία υπήρξε αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς από μέρους των μαθητών μας, τους
οποίους συγχαίρω θερμά. Παράλληλα, αντανακλά τη φιλότιμη προσπάθεια, την έμπνευση
και τον ενθουσιασμό των Καθηγητών μας, για τους οποίους μπορούμε όλοι να είμαστε
περήφανοι. Αντικατοπτρίζει όμως και τη φροντίδα τη δική σας, αγαπητοί γονείς, τη στήριξη
και τη συνεργασία. Γι’ αυτό επιτρέψτε μου να συγχαρώ και εσάς γι’ αυτές τις επιτυχίες και
να σας ευχαριστήσω για τη θετική στάση και παρουσία σας στο Σχολείο.
Στόχος μας και φέτος θα είναι να προσφέρουμε στους μαθητές μας, παράλληλα με τη
γνώση, και μια πολύπλευρη ποιοτική αγωγή σε ένα ευχάριστο μαθησιακό κλίμα. Γι’ αυτό,
πέρα από την αναβάθμιση των μεθόδων διδασκαλίας, του σχολικού περιβάλλοντος και της
υλικοτεχνικής υποδομής, σκοπεύουμε να επεκτείνουμε τις προσπάθειές μας σ’ ένα ευρύ
φάσμα εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων.
Στη δική σας βοήθεια, φίλοι γονείς και κηδεμόνες, στη συνεργασία και τη συμπαράστασή
σας σ’ όλους τους τομείς, αποδίδουμε μεγάλη σημασία. Απ’ αυτή θα εξαρτηθεί σε μεγάλο
βαθμό η εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου μας και η λύση προβλημάτων που σχετίζονται
άμεσα με την πρόοδο και τη συμπεριφορά των παιδιών σας. Η αγωγή των παιδιών
εξαρτάται πολύ από την οικογένεια. Το Σχολείο, μόνο του, λίγα πράγματα μπορεί να
καταφέρει.
Κρατείστε συχνή και στενή επαφή με το Σχολείο. Δείξτε εμπιστοσύνη στους καθηγητές και
τις καθηγήτριες των παιδιών σας. Καλλιεργείστε στα παιδιά σας αγάπη, σεβασμό και
εκτίμηση προς το Σχολείο. Μάθετέ τα να το βλέπουν σαν το δεύτερό τους σπίτι.
Αγαπητοί γονείς,
Δόθηκαν στα παιδιά σας γραπτές οδηγίες που αναφέρονται στις διάφορες πτυχές της
σχολικής ζωής. Σας παρακαλούμε πολύ, αφού μελετήσετε τα έντυπα αυτά, να συμβάλετε
στην επιτυχία του έργου του σχολείου συμβουλεύοντας και φροντίζοντας ώστε τα παιδιά
σας να εφαρμόζουν με συνέπεια τους σχετικούς Κανονισμούς.
Τελειώνοντας θα ήθελα ακόμα μια φορά να σας διαβεβαιώσω πως η φροντίδα μας για τη
μόρφωση και την προκοπή των παιδιών σας θα είναι συνεχής και αδιάλειπτη.
Σας εύχομαι κάθε καλό.
Με εκτίμηση
Νίκος Πρωτοπαπάς
Διευθυντής

