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Μετά την πάροδο μιας εβδομάδας λειτουργίας του σχολείου κρίναμε ότι θα πρέπει να
διευκρινίσουμε κάποια σημαντικά θέματα έτσι ώστε να έχουμε μια ειλικρινή και δημιουργική
συνεργασία με στόχο την πρόοδο των μαθητών μας και δικών σας παιδιών.
Συγκεκριμένα οι μαθητές μας ανταποκρίθηκαν συνολικά και είναι συνεπείς στην προσέλευση τους
μέχρι τις 8.15 που είναι η ώρα έναρξης των μαθημάτων όπου τους γίνεται θερμομέτρηση για
προληπτικούς λόγους αλλά θα πρέπει να εισέρχονται στο προαύλιο με την άφιξή τους στο σχολείο
και να συγκεντρώνονται ανά τάξη στα σημεία του προαυλίου που τους έχει ορίσει η Διεύθυνση και
ο Σύλλογος διδασκόντων από την πρώτη ημέρα και να μη στέκονται στο πεζοδρόμιο έναντι του
σχολείου.
Κατά την ολιγόλεπτη παραμονή τους στο προαύλιο τηρούν τις μεταξύ τους αποστάσεις και μόλις
χτυπήσει το κουδούνι ανεβαίνουν στις τάξεις τηρώντας τις αποστάσεις και φορώντας τη μάσκα
τους ( 113701/ΓΔ4/02.09.2020) .
Οι αίθουσες παραμένουν κλειστές στα διαλείμματα και απολυμαίνονται από το προσωπικό
καθαριότητας του σχολείου ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του
σχολικού ωραρίου.
Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα (132328/Γ2/7-12-06 Υ.Α)
ενώ στην εξαιρετική περίπτωση που κάποιος μαθητής έχει στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο είναι
υποχρεωμένος σε όλη τη διάρκεια της παραμονής του εντός του σχολικού χώρου να το έχει κλειστό
και στην τσάντα του.
Οι μαθητές απαγορεύεται να καπνίζουν σε όλους τους χώρους του σχολείου προκειμένου να
προστατευθεί η υγεία τους
Σε περίπτωση απουσίας των μαθητών για λόγους ασθένειας ή και ανυπαιτίου κωλύματος (φυσικά
φαινόμενα, δυσκολία στη μετακίνηση) καλό είναι να ενημερώνεται άμεσα η Διεύθυνση και το
διδακτικό προσωπικό
Οι μαθητές οφείλουν να υπακούουν στις υποδείξεις των εφημερευόντων στο προαύλιο κα των
καθηγητών τους στην τάξη
Κατά τη διάρκεια του μαθήματος στο εργαστήριο πληροφορικής οι μαθητές θα πρεπει να έχουν
αντισηπτικά μαντηλάκια για να απολυμαίνουν το πληκτρολόγιο και το ποντίκι που χρησιμοποιούν .
Σεβόμενοι την προσωπικότητα και τις απόψεις των μαθητών και μαθητριών στο βαθμό που δεν
αντιβαίνει στη σύννομη λειτουργία του σχολείου ευελπιστούμε για τη δική σας συνεργασία και
εμπιστοσύνη για να δημιουργήσουμε το κατάλληλο κλίμα στο σχολείο μας για την καλύτερη
δυνατή επίτευξη των στόχων μας που είναι η επιτυχία των παιδιών σας .
Η Διευθύντρια και ο Σύλλογος διδασκόντων

