
 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ «ΛΗΤΩ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ» και  ΒΡΕΦΟΚΟΜΙΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

Σημαντικές Ανακοινώσεις για γονείς – Πασχαλινές Διακοπές 

Τρίτη 31 Μαρτίου 2015 

Αγαπητοί γονείς, 

 Επικοινωνούμε μαζί σας με σκοπό να σας ενημερώσουμε για κάποια θέματα πριν από την έναρξη των 

πασχαλινών  διακοπών.   

Ωράριο λειτουργίας σχολείου κατά την διάρκεια των σχολικών αργιών του Πάσχα 

Το Νηπιαγωγείο και ο Βρεφοκομικός Σταθμός του Πανεπιστημίου Κύπρου θα λειτουργήσουν κανονικά κατά 

την διάρκεια των πασχαλινών διακοπών με συνεχόμενο ωράριο από τις 7. 00 – 17.30 καθημερινά και 

Τετάρτη μέχρι τις 18.00 μμ. Σας πληροφορούμε ότι λόγο της μείωσης του αριθμού της προέλευσης  των 

παιδιών εξαιτίας των πασχαλινών διακοπών υπάρχει το ενδεχόμενο «ένωσης» τμημάτων παρόμοιων ηλικιών 

με σκοπό την καλύτερη λειτουργιά του σχολείου όχι όμως πέραν του προβλεπόμενου μέγιστου αριθμού για 

την κάθε ηλικιακή ομάδα. 

Αργίες Πάσχα  

Σας υπενθυμίζουμε ότι το Νηπιαγωγείο και ο Βρεφοκομικός Σταθμός του Πανεπιστημίου Κύπρου θα 

παραμείνουν κλειστά κατά την διάρκεια των πιο κάτω ημερών: 

 Πέμπτη 9 Απριλίου – Μεγάλη Πέμπτη  

 Παρασκευή 10 Απριλίου – Μεγάλη Παρασκευή  

 Δευτέρα 13 Απριλίου – Δευτέρα του Πάσχα  

 Τρίτη 14 Απριλίου – Τρίτη του Πάσχα  

Το σχολείο επαναλειτουργεί κανονικά την Τέταρτη 15 Απριλίου 2015.  

Ενημερωτικό Δελτίο Φεβρουαρίου  

Σας έχει αποσταλεί  ηλεκτρονικά το Ενημερωτικό Δελτίο του σχολείου μας για τον μήνα Φεβρουάριο.  

 

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων/Δραστηριοτήτων Απριλίου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία  Δραστηριότητα/ Επίσκεψη/Ενημέρωση/Εκδρομή  

6/4/15 Πασχαλινός Εκκλησιασμός  

7/4/15 Πασχαλινή μέρα παιδιού – Πασχαλινές κατασκευές και δημιουργίες  

19/4/15  Κυριακάτικη μέρα γονιού και παιδιού – Φεστιβάλ Παιχνιδιού – Mall of Cyprus  

20/4/15 4η Τακτική συνάντηση Γονέων και Νηπιαγωγών  

21/4/15 Κορύφωση project Προδημοτικής – Κυπριακή κουλτούρα και παράδοση – 

Πολιτιστικό Κέντρο Αξιοθέα Πανεπιστημίου Κύπρου  

23/4/15 8η Τακτική συνάντηση Γονέων με Διεύθυνση σχολείου  

24/4/15 Σεμινάριο για γονείς με θέμα «Διαχείριση θυμού»  



 

 

Πασχαλινός Εκκλησιασμός  

Σας πληροφορούμε πως την  Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου 2015 θα πραγματοποιηθεί ο πασχαλινός 

εκκλησιασμός των παιδιών του Βρεφοκομικού σταθμού (τμήμα 2-3), του Νηπιαγωγείου και της 

Προδημοτικής. Η συμμετοχή των παιδιών στον εκκλησιασμό είναι προαιρετική.  Ο εκκλησιασμός θα 

πραγματοποιηθεί στον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου στην Αγλαντζιάς. Όσα παιδιά δεν επιθυμούν να  

λάβουν μέρος στον εκκλησιασμό θα παραμείνουν στο σχολείο και θα απασχολούνται στις τάξεις του 

Βρεφοκομικού Σταθμού. 

Τα παιδιά θα συνοδεύονται από τις νηπιαγωγούς των  τάξεων και την διευθύντρια του σχολείου σε 

ειδικά λεωφορεία με καθίσματα και ζώνες ασφαλείας.  Το κόστος μεταφοράς προς και από την 

εκκλησία ορίστηκε στα 3 ευρώ(3€) για το κάθε παιδί.  Τα παιδιά που θα λάβουν μέρος στον 

εκκλησιασμό παρακαλούνται να βρίσκονται στο σχολείο το αργότερο μέχρι τις 8.00 πμ. Το 

λεωφορείο θα αναχωρήσει στις 8.15 πμ.   ΑΚΡΙΒΩΣ  

Παρακαλούνται όσοι γονείς επιθυμούν τα παιδιά τους να λάβουν μέρος στον εκκλησιασμό να 

συμπληρώσουν και να παραδώσουν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 3 Απριλίου 2015 , την 

δήλωση συμμετοχής που επισυνάπτεται,  καθώς και τα 3€ του λεωφορείου στις νηπιαγωγούς για την 

καλύτερη οργάνωση του εκκλησιασμού. 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Επιθυμώ το παιδί μου ………………………………………………..  να συμμετέχει στον πασχαλινό εκκλησιασμό   

που θα πραγματοποιηθεί στην εκκλησιά του Αγίου Γεωργίου.  

Επιθυμείτε το παιδί σας να κοινωνήσει;            ΝΑΙ                              ΟΧΙ  

 

 

Υπογραφή Γονέα  

…………………………………………… 

 

 

Αργία 1
η
 Απριλίου – Εθνικής επετείου  

Το σχολείο μας θα είναι κλειστό αύριο Τετάρτη 1η Απριλίου 2015 εξαιτίας της εθνικής μας επετείου. 
Το Νηπιαγωγείο και ο Βρεφοκομικός σταθμός επαναλειτουργούν την Πέμπτη 2 Απριλίου 2015. 

Καλή αργία σας ευχόμαστε! 

 

Με χαιρετισμούς  

Νάσια Χαραλάμπους  


