
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αγαπητοί γονείς.  
Σας παρακαλούμε να αγοράσετε τα παρακάτω σχολικά είδη και αντικείμενα , που είναι αναγκαία στα 
παιδιά: 

 Ένα φάκελο με λάστιχα   (για τον ατομικό φάκελο του μαθητή - portfolio). 
 Δύο μολύβια όχι μηχανικά. 
 Γομάκια  που τοποθετούνται φορετά στην κορυφή του μολυβιού, μία 

ξύστρα, ένα κουτί ξυλομπογιές και ένα μπλοκ  ζωγραφικής . 
 Δύο κόλλες UHU (1 ρευστή , 1 stick μεσαίες) για εργασίες στο σχολείο. 
 Εκατό φύλλα ανταλλακτικά ντοσιέ μεσαίου μεγέθους (διαστάσεις 17 Χ 

25), με περιθώριο για Έκθεση και με δύο τρύπες . 
 Ένα σετ όργανα Γεωμετρίας (το μήκος τους να μην ξεπερνά  τα  20 εκ.) 

(γνώμονα , χάρακα ,   μοιρογνωμόνιο). Προσοχή! Στο  γνώμονα  η 
κλίμακα μέτρησης θα πρέπει να ξεκινά ακριβώς στην κορυφή του 
τριγώνου (όπως στη φωτογραφία).  

 Τα βιβλία του Οργανισμού για την Τετάρτη τάξη. Καλό είναι να αγοράσετε όλα τα τεύχη από την 
αρχή της σχολικής χρονιάς. 
Προσέξτε να μην αγοράσετε το ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ (υπάρχει από τη Γ’ Δημοτικού) και τα βιβλία 
ΑΓΓΛΙΚΩΝ (του οργανισμού), ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ και ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ. 

 ΛΕΞΙΚΟ : Τα παιδιά θα χρησιμοποιήσουν το ίδιο λεξικό που έχουν από τη Γ’  τάξη. (ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ 
ΜΙΚΡΟ ΛΕΞΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ``  ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΒΒΑΛΑ ) 

 Ένα τετράδιο σπιράλ  50 φύλλων για την επικοινωνιακή προσέγγιση της γλώσσας και την ενισχυτική 
διδασκαλία μαθηματικών. 

 Ένα μεγάλο χαρτόνι  κανσόν μπλε ή γαλάζιο. 
 Όλα τα βιβλία του Οργανισμού καλό είναι να ντυθούν με αυτοκόλλητο κάλυμμα διαφανές . Επίσης 
πριν τα στείλετε στο σχολείο  να έχετε γράψει με μολύβι στο πρώτο εσώφυλλο τ΄ όνομα του μαθητή. Να 
σταλούν μόνο τα πρώτα τεύχη την πρώτη εβδομάδα. 

*ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ, ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ , ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΑΣ. 

 
ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ (παιδιάτρου, δερματολόγου και βεβαίωση καρδιολόγου - χορηγείται από τον 
ίδιο) θα τα  εκτυπώσετε από την ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα είναι αναρτημένα. 

a) Να αποστείλετε τα έντυπα  παιδιάτρου – δερματολόγου και 
β) Υποχρεωτικά τη βεβαίωση από τον καρδιολόγο  άμεσα με την έναρξη του διδακτικού έτους 
που είναι απαραίτητα για τη  συμμετοχή των μαθητών στις δραστηριότητες  του σχολείου. (φυσική 

αγωγή - κολύμβηση) 
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ  

Οι μαθητές θα χρειαστούν για το μάθημα της κολύμβησης , τα παρακάτω : σάκος, μαγιό 
(ολόσωμο για τα κορίτσια) , σκουφάκι, μπουρνούζι ή μεγάλη πετσέτα μπάνιου, γυαλιά (προαιρετικά) , 
σαγιονάρες , μία μικρή πετσέτα για τα πόδια. (Να υπάρχουν μόνιμα στο σάκο , σε σακούλα, επιπλέον 1 
ζευγάρι κάλτσες και μία αλλαξιά εσωρούχων). Ο σάκος θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει μόνιμο 
καρτελάκι εξωτερικά με το όνομα του παιδιού  και την τάξη του. 

ΑΓΓΛΙΚΑ 
1.Luke & Myla 1 The Magic Diary: STUDENT’S BOOK , Εκδ.: Burlington Books. (ISBN: 9789925305490) 
2.Luke & Myla 1:COMPANION, Εκδ.: Burlington Books. (ISBN: 9789925305568) 
3. MY GRAMMAR BOOK 1, Εκδ.: Burlington Books. (ISBN: 9789925305438) 
4. CAMBRIDGE YLE  PRACTICE  TESTS - MOVERS - DAWN WATSON , ΕΚΔΟΣΕΙΣ: HAMILTON HOUSE ENGLISH LANGUAGE 
TEACHING TEST FORMAT 2018 (ISBN: 978-9925-31-004-3) 
5.: ``Paul learns to plan ``,  Εκδ.: Helbling. (ISBN: 978-3-99045-852-5) 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
6. Δύο 80φυλλα τετράδια. Το καθένα θα χωριστεί στη μέση, το πρώτο μισό θα είναι αντιγραφής και το άλλο μισό  
ορθογραφίας. Ένα 30φυλλο τετράδιο για πρόχειρο. Ένα 30φυλλο τετράδιο ενισχυτικής διδασκαλίας των αγγλικών. 
Ένα φάκελο με λάστιχα για την αρχειοθέτηση των εργασιών.  Ένα σετ Φύλλα ανταλλάκτικα για ντοσιέ. 

 
ΓΑΛΛΙΚΑ  
 Ulysse à Paris 1  - pack  élève ( Livre de l’ élève + Cahier d’ activités + Cd-rom + affichette)/ Εκδόσεις Le Livre Ouvert  

ISBN:  9786185258344 
 Ulysse à Paris 1 - Mon cahier de devoirs (Τετράδιο εργασιών). (ISBN: 9786185258436) Εκδόσεις Le Livre Ouvert   
 Ma première grammaire - Ulysse à Paris, Livre de l’ élève (ISBN: 9786185258580) Εκδόσεις Le Livre Ouvert   
 Δύο  τετράδια 30 φύλλων . 
 1 σπιράλ δύο θεμάτων. 
 1 φάκελο με λάστιχα. 

. 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ  
 Wunderbar! 1-SB + Lekturen (Oma Fix und der Pirat), εκδόσεις: Eli - Deportivo Verlag (ISBN: 

9788853628237) 
 Wunderbar! 1 Deutsch für Kinder A1.1, Arbeitsbuch, εκδόσεις: Eli - Deportivo Verlag (ISBN: 9788853628244) 
 GRAMMATIK KINDERLEICHT A1, εκδόσεις: Eli - Deportivo Verlag , ( ISBN: 9789925760008) 
 Δύο  τετράδια 2 θεμάτων  
 Ένα τετράδιο 50φυλλο για πρόχειρο και ένα ντοσιέ με λάστιχα. 

       
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 
 Ένα τετράδιο 30φυλλο για το μάθημα της Πληροφορικής.  
  
ΜΟΥΣΙΚΗ 
 Ένα τετράδιο πεντάγραμμο μουσικής μικρού μεγέθους , 20 φύλλων. 
 
ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 

 Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία το σχολείο ανοίγει την 12η Σεπτεμβρίου (ημέρα  Δευτέρα). 
 Την πρώτη ημέρα (ΑΓΙΑΣΜΟΣ )τα παιδιά να μη φέρουν τίποτε στο σχολείο, εκτός από το πρωινό 

τους φαγητό. 
  
 Σας υπενθυμίζουμε ότι την πρώτη μέρα της έναρξης  του σχολείου , θα σχολάσουμε τρεις (3) ώρες 
νωρίτερα από το κανονικό, για την καλύτερη λειτουργία των μεσημεριανών δρομολογίων  και τη διανομή 
των παιδιών μας. Επομένως παρακαλούμε θερμά να υπάρχει κάποιος το μεσημέρι στο σπίτι τρεις (3) ώρες 
νωρίτερα για να παραλάβει τα παιδιά. Τα πρωινά δρομολόγια θα γίνουν κανονικά. Αν βέβαια υπάρξει 
κάποια μικρή καθυστέρηση, ας δείξετε κατανόηση. Επίσης σας γνωρίζουμε ότι λίγες ημέρες πριν την 
έναρξη του σχολείου  (12/9/2022), θα ενημερωθείτε τηλεφωνικά ή με SMS ή με e-mail για τα δρομολόγια 
των σχολικών λεωφορείων. Διευκρινίζουμε ότι η απόκλιση ωραρίου δρομολογίων είναι από χρόνο σε 
χρόνο της τάξεως των 15-20 λεπτών κατά μέσο όρο. 
   Επίσης σας γνωρίζουμε ότι όλα τα σχολικά μας λεωφορεία είναι εφοδιασμένα με ηλεκτρονικό 
σύστημα ασφαλούς  εκτέλεσης – λειτουργίας  των δρομολογίων  καθώς και με  κινητό τηλέφωνο, του 
οποίου τον αριθμό θα σας κοινοποιήσουμε αμέσως με την έναρξη  του διδακτικού έτους το Σεπτέμβριο. 
Βεβαίως πρέπει  από την πρώτη μέρα  να φροντίσετε να πληροφορηθείτε το όνομα της συνοδού του 
σχολικού λεωφορείου .   

Σε περίπτωση που χάσετε αυτό το έντυπο , είναι αναρτημένο στην πλατφόρμα των εκπαιδευτηρίων μας.  
  Για οτιδήποτε χρειαστείτε  , επικοινωνήστε μαζί μας. 

Τέλος σας ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ σε όλους. 
 


