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Διευθυντές/ Διευθύντριες
Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης
Θέμα: Ασφάλεια των μαθητών και αποφυγή ατυχημάτων
Το θέμα της ασφάλειας των μαθητών είναι και πρέπει να είναι πρωταρχικής σημασίας για
όλους μας. Παρά τις προσπάθειες, όμως, που καταβάλλονται τόσο από το Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού όσο και από τους εκπαιδευτικούς, τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται αύξηση
των ατυχημάτων στα σχολεία μας. Παρακαλείστε, λοιπόν, να μεριμνήσετε για την
απομάκρυνση, διόρθωση και εξάλειψη κάθε επικίνδυνου αντικειμένου στο σχολικό χώρο που
είναι δυνατόν να προκαλέσει ατύχημα. Ανάμεσα στα αντικείμενα αυτά, περιλαμβάνονται και τα
αυτοκίνητα/μοτοσικλέτες που μπορεί να κινούνται ή να είναι σταθμευμένα στο σχολικό χώρο.
Για αποφυγή των ατυχημάτων που μπορεί να προκληθούν από τα τροχοφόρα, παρακαλείστε
να φροντίζετε ώστε μόλις χτυπήσει το κουδούνι για την έναρξη των μαθημάτων, να
κλειδώνονται όλες οι είσοδοι προς την αυλή του σχολείου, για να μην μπορούν να εισέλθουν
τροχοφόρα στο σχολικό χώρο.
Εάν στο σχολείο σας λειτουργεί εργοτάξιο και δεν είναι εφικτό το κλείσιμο των εισόδων, επειδή
απαιτείται να εισέρχονται τροχοφόρα για να φορτώνουν/ξεφορτώνουν υλικά, παρακαλώ να
μεριμνήσετε αμέσως για την τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων, ώστε να μην μπορούν τα παιδιά να
πλησιάσουν στο χώρο που διακινούνται τα τροχοφόρα και διενεργούνται εργασίες.
Τέλος, εάν για οποιοδήποτε λόγο είναι απολύτως αναγκαία η είσοδος τροχοφόρων στο
σχολικό χώρο, αυτό θα πρέπει να γίνεται υπό την αυστηρή επίβλεψη του διευθυντή ή και
εκπαιδευτικών και σε χρόνο που δε βρίσκονται τα παιδιά στην αυλή του σχολείου.

Στέλιος Στυλιανού
Αν. Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης
Κοιν.:
:
:
:
:

Αν. Γ.Ε.Δ.Ε.
Π.Λ.Ε., Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας
Ο.Ε.Δ.Ε.
Π.Ο.Ε.Δ.
Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων
Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

APEGIKLIOI2007-2008.ASFALEIA MATHITON.OCT2007

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 1434 Λευκωσία
Τηλ: 22 800 600 φαξ: 22 428277 Ιστοσελίδα: http://www.moec.gov.cy

