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Grundschule Dachau-Ost                          Dachau, 13.09.202 

Tel: 08131 / 754960           
e-mail: info@grundschule-dachau-ost.de 

 
Επιστολή γονέων Νο. 1 

 
 
Aγαπητοί γονείς και κηδεμόνες , 
 
Μαζί με το εκπαιδευτικο προσωπικό, εμείς, η κ. Hausner και εγώ, θα θέλαμε να σας καλωσορίζουμε θερμά στη 
νέα σχολική χρονιά. Ευχόμαστε σε όλα τα παιδιά και σε εσάς καλή αρχή στο σχολείο το 2021 και ελπίζουμε να 
περάσατε ξεκούραστες διακοπές. 
Ανυπομονούμε για μια αρμονική και επιτυχημένη συνεργασία προς όφελος των παιδιών σας. Συνεργαστείτε 
ξανά μαζί μας αυτό το σχολικό έτος με αξιόπιστο τρόπο. Η διεύθυνση του σχολείου και το προσωπικό είναι 
πάντα έτοιμα να σας μιλήσουν. Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, προβλήματα, ασάφειες ή 
παρεξηγήσεις μπορούν να επιλυθούν γρήγορα. 
 
Καθώς είμαστε «Profilschule Inklusion», λαμβάνουμε επίσης επιπλέον διδακτικές ώρες φέτος, οι οποίες θα 
ωφελήσουν την ειδική υποστήριξη των παιδιών με αυξημένες ανάγκες.   

 
1. Αλλαγές προσωπικού:  
 
Λόγω της εγκατάλειψης και των μεταθέσεων στο τέλος του σχολικού έτους (Frau Kronfeld, Frau Baumgarten, 
Frau Turap, Frau Fink, Frau Klaus, Frau Kappes) έχουμε μερικές νέες προσθήκες: 
 
Πρόσθετοι εκπαιδευτικοί: Frau Daniela Buchner 

 
 LAAin I: Frau Isabella Blank und Frau Veronika Held 

     
Χειροτεχνία και σχεδιασμός  Frau Irmgard Mark 
                                                          
2. Μαθήματα επιλογής / μαθήματα βελτίωσης / μαθήματα ενισχητικης 
Λόγω της κατάστασης του κορωνοϊού, αρχικά δεν προσφέρονται μαθήματα επιλογής. Ωστόσο, ήταν δυνατό να 
δημιουργηθεί ένας μεγάλος αριθμός μαθημάτων βελτίωσης και τα λεγόμενα « μαθήματα για τις τάξεις 
ενισχητικης » προκειμένου να αντισταθμιστούν τυχόν μαθησιακά ελλείμματα που προέκυψαν το τελευταίο 
σχολικό έτος λόγω του κλεισίματος του σχολείου και της περιορισμένης διδασκαλίας.  
Οι εκπαιδευτικoi της τάξης θα επικοινωνήσουν μαζί σας εάν το παιδί σας έχει προγραμματιστεί για αυτό το 
μάθημα.  
 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Θα λάβετε μια φόρμα εγγραφής για τις ενισχυτικές τάξεις.  
Στην φόρμα εγγραφής θα βρείτε τις πληροφορίες πότε ακριβώς είναι το μάθημα, θα ξεκινήσουμε την 
επόμενη εβδομάδα. Παρακαλείστε επίσης να ενημερώσετε το κέντρο φροντίδας μετά το σχολείο, τη 
μεσημεριανή φροντίδα και την υπηρεσία μεταφοράς. 
 
 
3. ESIS: 
Εάν έχετε λάβει ένα e-mail μέσω ESIS, κάντε πάντα κλικ στο "απάντηση" και "αποστολή". Διαφορετικά δεν θα 
λάβουμε επιβεβαίωση ανάγνωσης. Ευχαριστώ πολύ για αυτό!  
Σας ζητούμε επειγόντως (εάν δεν το έχετε κάνει ήδη) να εγγραφείτε στο ESIS, καθώς αυτός είναι ο πιογρήγορος 
τρόπος για να ενημερωθείτε για το σχολείο σε περίπτωση κλεισίματος του σχολείου. 
 
 
4. Πρωινή φροντίδα: 
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι υπάρχει όσο το δυνατόν λιγότερη ανάμειξη των μαθητών, δεν υπάρχει πρωινή 
φροντίδα. Εάν είναι δυνατόν, στείλτε το παιδί σας στο σχολείο έτσι ώστε να βρίσκεται μόνο στις εγκαταστάσεις 
του σχολείου από τις 7.45 το πρωί και μετά. 
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5. Απουσία λόγω ασθένειας 
Εάν το παιδί είναι άρρωστο, παρακαλούμε καλέστε το σχολείο στο 08131/754960 πριν τις 8 το πρωί ή 
αναφέρετε το παιδί σας άρρωστο μέσω ESIS (χρησιμοποιήστε επίσης τον τηλεφωνητή, καθώς το γραφείο είναι 
συχνά μη επανδρωμένο πριν από τις 7.30 π.μ.). Δεδομένου ότι πολλά παιδιά απουσιάζουν συχνά, χρειάζεται 
πολύς χρόνος για να καλέσει η γραμματέας μας όποιον δεν δικαιολογείται. Δεν μπορεί να το κάνει την πρωινή 
ώρα αιχμής. Ωστόσο, το σχολείο πρέπει να είναι σίγουρο ότι τίποτα δεν έχει συμβεί στο παιδί στο δρόμο για το 
σχολείο εάν λείπει. Παρακαλείστε επίσης να αναφέρετε τον τύπο της ασθένειας, καθώς υπάρχουν πολλές 
ασθενειες που πρεπει να γινει υποχρεωτικη δηλωση ασθενειας. 
 
6. Κλείδωμα  της εξώπορτας του σχολείου: 
Για λόγους ασφαλείας, όλες οι πόρτες του σχολικού κτιρίου (κύρια είσοδος και γυμναστήριο) είναι κλειδωμένες 
απο τις 8:00 π.μ. Όποιος έρχεται μετά από αυτήν την ώρα πρέπει να χτυπήσει το κουδούνι στην κύρια είσοδο. 
Το πέρασμα στο Mittelschule δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως είσοδος. 
Παρακαλώ σταθείτε μπροστά στο παράθυρο του κουδουνιού της πόρτας μέχρι να απαντήσει κάποιος μέσω της 
ενδοεπικοινωνίας.  
Ένα αίτημα προς όλους τους γονείς: Συνοδεύστε το παιδί σας μόνο μέχρι την είσοδο του σχολικού 
κτιρίου. Αυτό ισχύει και για τα παιδιά της πρώτης τάξης - αυτός είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο 
λειτουργεί η έννοια της ασφάλειας και της υγιεινής μας. Ευχαριστώ για την κατανόηση. 
 

7. Κυκλοφοριακή συμπεριφορά: 
Παρακαλώ διδάξτε στο παιδί σας πώς να συμπεριφέρεται σωστά στην κυκλοφορία και δείξτε ένα καλό 
παράδειγμα. Μην οδηγείτε το αυτοκίνητό σας μέχρι μπροστά στο σχολείο. Βάζετε σε κίνδυνο άλλα παιδιά του 
σχολείου. Παρακαλούμε να τηρείτε επίσης την απόλυτη απαγόρευση στάθμευσης μπροστά από την κύρια 
είσοδο - γι 'αυτό υπάρχουν πάντα αστυνομικοί έλεγχοι. Για τη δική τους ασφάλεια, τα παιδιά θα πρέπει να 
έρχονται στο σχολείο μόνο με ποδήλατο μετά το τεστ ποδηλάτου στην 4η τάξη. Αυτά πρέπει να στερεωθούν με 
αλυσίδα στον χώρο στάθμευσης ποδηλάτων. Τα cityroller πρέπει επίσης να είναι αλυσοδεμένα εκεί. Δεν 
επιτρέπεται η μεταφορά τους μέσα στο σχολικό κτίριο. 
 

8.  Σχολικοι βοηθοι: 
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους βοηθούς για την δουλειά τους. Θα ήταν ωραίο αν περισσότεροι 
άνθρωποι ήταν διαθέσιμοι για αυτήν την εθελοντική εργασία. Θα χαρούμε αν το αποφασίσετε ή αν γνωρίζετε 
κάποιον που θέλει να κάνει κάτι για την ασφάλεια των παιδιών μισή ώρα το πρωί πριν ξεκινήσει το σχολείο κάθε 
δύο εβδομάδες. Η πόλη του Νταχάου πληρώνει € 5,10 ως αποζημίωση δαπάνη ανά αποστολή. 
Παρακαλούμε εγγραφείτε στη γραμματεία του δημοτικού σχολείου Dachau-Ost για την υπηρεσία 
βοηθών σχολείου. 
 
9. Χώρος διαλείμματος  
Ανήκει στους χώρους του σχολείου και υπόκειται στην αυστηρή απαγόρευση του καπνίσματος, η οποία πρέπει 
να τηρείται από όλους τους γονείς και τους επισκέπτες. Επίσης, από την άποψη του "δωρεάν σχεδιασμού 
πανεπιστημιούπολης και της δημόσιας χρήσης το απόγευμα", σας ζητάμε να βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά σας 
γνωρίζουν ότι οι καθιερωμένοι κανόνες ισχύουν και το απόγευμα -  έχουμε μεγάλα προβλήματα με τα σκουπίδια 
που βρίσκονται στην αυλή του σχολείου μας και με γκράφιτι στους τοίχους του σπιτιού. Αυτό συμβαίνει κυρίως 
το απόγευμα ή τις βραδινές ώρες. Οι σχολικοί χώροι μπορούν να εισάγονται μόνο με μάσκα. 
 

10. Πρόγραμμα διακοπών:  
Λάβετε υπόψη τις ημερομηνίες κατά τον προγραμματισμό των διακοπών σας. Επισημαίνω ρητά ότι οι 
εξαιρέσεις πριν από την έναρξη των διακοπών ή για την παράταση των διακοπών δεν μπορούν να 
εγκριθούν. Η αδικαιολόγητη απουσία σημαίνει παραβίαση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, αποτελεί 
διοικητικό αδίκημα και τιμωρείται με πρόστιμο. 
 
11. Ξεχασμένα και χαμένα αντικείμενα: 
Παρακαλώ σημειώστε τα τάπερ και τα μπουκάλια με το όνομα και την τάξη του παιδιού  
σας, καθώς και τσάντες γυμναστικής, παπούτσια γυμναστικής και παντόφλες. 
Το παιδί σας θα βρει χαμένα αντικείμενα  στο πράσινο κουτί συλλογής στο διάδρομο μπροστά από τη 
γραμματεία. Την τελευταία εβδομάδα πριν από τις επερχόμενες διακοπές, τα χαμένα αντικείμενα 
βρίσκονται στο διάδρομο που οδηγεί στο Mittelschule . Όλα όσα δεν έχουν παραληφθεί μέχρι την 
Παρασκευή πριν από την έναρξη των διακοπών θα απορριφθούν. Παρακαλώ το παιδί σας η εσείς να 
ρίξτε μια προσεκτική ματιά  εάν κάτι λείπει - ευχαριστώ! 
 
 
12. Ιστοσελίδα: 
www.grundschule-dachau-ost.de 
Η ιστοσελίδα θα ενημερώνεται συνεχώς μέσα στις επόμενες μέρες. 
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13. Ώρες μαθημάτων 
 
1η ώρα: 8.00 π.μ. έως 8.45 π.μ. 
2η ώρα: 8.45 π.μ. έως 9.30 π.μ. 
Διάλειμμα: 9.30 π.μ. έως 9.40 π.μ. 
3η ώρα: 9.40 π.μ. έως 10.25 π.μ. 
4η ώρα: 10.25 π.μ. έως 11.10 π.μ. 
Διάλειμμα: 11.10 π.μ. έως 11.30 π.μ. 
5η ώρα: 11.30 π.μ. έως 12.15 μ.μ. 
6η ώρα:: 12.15 μ.μ. έως 1 μ.μ. 
 
14. Βιβλιοθήκη Μαθητών 
Το σχολείο μας διαθέτει μαθητική βιβλιοθήκη. Τα παιδιά μπορούν να δανειστούν βιβλία εκεί δωρεάν. 
 

15. Τέλος ενοικίασης για βιβλία ανάγνωσης: 
Χρεώνουμε ένα τέλος ενοικίασης 50 ct ανά μαθητή για κάθε βιβλίο ανάγνωσης που παρέχεται από το σχολείο. 
 
16. Φάκελος ανακοινωσεων/ενημερωσης γονέων:  
Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, οι γονείς στην 1η τάξη λαμβάνουν έναν φάκελο πληροφοριών γονέων μέσω 
ESIS. Ο φάκελος των γονέων περιέχει αρχικά τις σημαντικότερες εγκυκλίους και πληροφορίες σχετικά με την 
έναρξη του σχολικού έτους. Υπογράφοντας το δελτίο επιστροφής ή απαντώντας μέσω ESIS, επιβεβαιώνετε ότι 
έχετε διαβάσει την επιστολή και το περιεχόμενό της. 
 
 

17. Ποιότητα και κανόνες του σχολικού χώρου 
Συζητήστε με το παιδί σας αξιόπιστα για το πώς συμπεριφέρεται υπεύθυνα και σωστά στην τάξη , τους 
διαδρόμους και τις τουαλέτες. Σε περίπτωση σκόπιμης ρύπανσης ή ζημιάς, οι νόμιμοι κηδεμόνες 
ευθύνονται για ζημιά και καλούνται να προσέλθουν στο σχολείο για εργασίες καθαρισμού ή επισκευής.  
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία σας σε αυτό το θέμα! 
 

18. υπαρχουν κοινωνικοι λειτουργοι νεολαιας στο σχολειο μας.Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με αυτό στην αρχική μας σελίδα. Η κα Decker από το AWO Dachau συνεργάζεται με μαθητές, γονείς και 
εκπαιδευτικούς 
 

 
19. Σημαντικές ημερομηνίες:          
 
Τα μαθήματα την 1η εβδομάδα σχολείου τελειώνουν για όλους στις 11.10 π.μ., από Δευτέρα 20.09.2021 
και μετά σύμφωνα με το πρόγραμμα της τάξης 
 

 
Πρώτη ενημερωτική βραδιά γονέων στις 7 μ.μ. στην αντίστοιχη τάξη 

 A‘ τάξη: Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2021 

 B‘ τάξη: Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 

 Γ‘ τάξη: Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2021 

 Δ‘ τάξη: Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2021 
                                                                   
 
Εκλογή συμβουλίου γονέων και κηδεμόνων: Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021 στις 7.30 μ.μ.                                                      

 

                                     
Πρώτη ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων για την πρόοδο των μαθητών:  
 Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021 στις 4 μ.μ. - 7 μ.μ.  

(θα ακολουθήσει ξεχωριστή πρόσκληση στις αρχές Νοεμβρίου)      

 
 
 
Με εκτίμηση 
 

___________________________                             ______________________________ 
Andrea Noha, Η Διευθύντρια του σχολείου                        Carolin Hausner, Υποδιευθύντρια   
  
 
 


