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2 Οκτωβρίου
Εκλογές Προέδρων Τμημάτων

5 Οκτωβρίου
Σχολικό Μπάρμπεκιου Secondary 
School 

10 Οκτωβρίου
Εκδρομή δημοτικού

11 Οκτωβρίου 
Εκδρομή νηπιαγωγείου 

25 Οκτωβρίου
Θέατρο για νηπιαγωγείο και 
δημοτικό
 
26 Οκτωβρίου 
Εθνικός Εορτασμός Επετείου
28ης Οκτωβρίου

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Στείλτε μας τα σχόλια σας 

για το ενημερωτικό δελτίο 

στο info@gcsc.ac.cy

The G C School of Careers 
Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο

Tο Δημοτικό μας Σχολείο θα συμμετέχει 
στη φιλανθρωπική εκδήλωση που 
διοργανώνει το μαθητικό συμβούλιο του 
GCS Secondary School με το δικό μας 
Face-painting Booth, στις 5 Οκτωβρίου 
2012 από τις 18:30-23:00! 

3 Σεπτεμβρίου
Πρώτη μέρα στο σχολείο για τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και της 
Προδημοτικής τάξης. Τα παιδιά παίζουν και γνωρίζουν τις δασκάλες και 
τους συμμαθητές τους. 

5 Σεπτεμβρίου
Η Διεύθυνση και το προσωπικό του Νηπιαγωγείου, διοργανώνουν 
συνάντηση με τους γονείς των μαθητών τους. Σκοπός της συνάντησης 
είναι η παροχή πληροφοριών που αφορούν ακαδημαϊκά και λειτουργικά 
θέματα.  
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6 Σεπτεμβρίου
Η Διεύθυνση και το προσωπικό του Δημοτικού, οργανώνουν 
συναντήσεις γονέων με σκοπό την ενημέρωση για ακαδημαϊκά 
και λειτουργικά θέματα.

10 Σεπτεμβρίου
Οι μαθητές του Δημοτικού επιστρέφουν στα θρανία. Στο 
τέλος της πρώτης ημέρας, γίνεται ενημέρωση για το θεσμό 
των ομίλων και οι υπεύθυνοι δάσκαλοι παρουσιάζουν τον 
όμιλό τους. 

10 Σεπτεμβρίου
Ο καθιερωμένος αγιασμός πραγματοποιείται για όλα τα 
παιδιά του Δημοτικού, Νηπιαγωγείου και Προδημοτικής. 

17 Σεπτεμβρίου
Η Διευθύντρια του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού 
παρακάθονται σε γεύμα με το Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο 
Κύπρου κ. κ. Χρυσόστομο Β΄. Στο γεύμα γίνεται ενημέρωση 
για τη «Β΄ Εβδομάδα Πολιτισμού και Βιβλίου», με θέμα 
τις «Εκκλησιαστικές Τέχνες ως Μέσο Δημιουργίας και 
Πολιτισμού».



24 Σεπτεμβρίου
Έναρξη λειτουργίας ομίλων που γίνονται μετά τη λήξη των 
μαθημάτων. Οι μαθητές έχουν την πρώτη τους επαφή με τον 
όμιλο της επιλογής τους.

24 Σεπτεμβρίου
Ο Σύνδεσμος Γονέων, πριν τις εκλογές για ανάδειξη του νέου 
Συνδέσμου, προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς και το προσωπικό 
του σχολείου, σε γεύμα στα «Καρβουνομαγειρέματα». 

28 Σεπτεμβρίου
Tο σχολείο γιορτάζει την επέτειο ανακήρυξης της ανεξαρτησίας 
της Κύπρου με ενδοσχολικό εορτασμό. Τη γιορτή ετοιμάζουν 
οι τάξεις 5 μπλε και 5 πράσινο. 


