ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΟΡΩΝΖ
ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2021-22
Με ζθνπφ ηελ θαιχηεξε ζπλεξγαζία θαζεγεηψλ καζεηψλ θαη γνλέσλ θαη γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ
ζρνιείνπ ελεκεξψλνπκε γηα :
Α. Θέκαηα πγείαο
Β. Φνίηεζε καζεηψλ/καζεηξηψλ
Γ. πκπεξηθνξά
Γ. Κηλεηά ηειέθσλα – ρξήζε ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ ζην ζρνιείν
Δ. Δθδξνκέο – Πεξίπαηνη
Σ. Δλεκέξσζε γνλέσλ – πλεξγαζία κε ηνπο θαζεγεηέο
Η. χιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ
Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ καο θαη θέηνο ελαξκνλίδεηαη κε ηηο νδεγίεο ηεο
πνιηηείαο – φπσο απηέο θαηαγξάθνληαη ζηελ ΤΑ Γ1α/Γ.Π.νηθ.55254 (ΦΔΚ 4187/ηρ. Β΄/10-09-2021).

Α. ΘΔΜΑΣΑ ΤΓΔΗΑ
ην πιαίζην ηεο δηαζθάιηζεο ηεο πγείαο ησλ καζεηψλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ ππφινηπσλ εξγαδνκέλσλ
ζην Λχθεην θαη κε βάζε ηηο νδεγίεο ηεο πνιηηείαο ζα πξέπεη λα ηεξείηαη έλα απζηεξφ πξσηφθνιιν πνπ έρεη
σο ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο πηζαλφηεηαο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ.
πγθεθξηκέλα πξέπεη λα ηεξνχληαη ηα παξαθάησ κέηξα:
1. Τπνρξεσηηθή ε ρξήζε πξνζηαηεπηηθήο κάζθαο (πθαζκάηηλεο ή απιήο ρεηξνπξγηθήο) ζηνπο εζσηεξηθνχο
θαη εμσηεξηθνχο ρψξνπο γηα φινπο, εθπαηδεπηηθνχο, καζεηέο θαη επηζθέπηεο. ε πεξίπησζε πνπ καζεηήο
δελ ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ σο πξνο ηελ ππνρξεσηηθή ρξήζε κάζθαο, δελ ηνπ επηηξέπεηαη ε είζνδνο
ζηε ζρνιηθή ηάμε, ιακβάλεη απνπζία θαη παξακέλεη ζε εηδηθφ ρψξν, κε ηήξεζε φζν ην δπλαηφλ
επαξθνχο απφζηαζεο θαη ησλ ινηπψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο, κέρξη ηελ παξαιαβή ηνπ απφ ηνπο
γνλείο/θεδεκφλεο ηνπ.
2. Κάζε Σξίηε θαη Παξαζθεπή πξσί, νη καζεηέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί πξνθεηκέλνπ λα εηζέιζνπλ ζην ρψξν
ηνπ ζρνιείνπ έρνπλ ππνρξέσζε λα πξνζθνκίδνπλ ηελ θάξηα edu pass.
3. Απνθεχγεηαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ν ζπγρξσηηζκφο ησλ καζεηψλ πρλφο θαζαξηζκφο ησλ
ρεξηψλ κε ρξήζε λεξνχ θαη ζαπνπληνχ ή κε αιθννινχρν αληηζεπηηθφ δηάιπκα. ε θάζε αίζνπζα ζα
ππάξρεη αιθννινχρν δηάιπκα.
4. Καιφο αεξηζκφο ησλ αηζνπζψλ, θαζαξηφηεηα ρψξσλ θαη ηαθηηθή εθαξκνγή απνιπκαληηθνχ ζε
επηθάλεηεο.
5. Απνθπγή επίζθεςεο ζην ζρνιείν γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ φηαλ απηφ δελ είλαη απνιχησο
απαξαίηεην. Όηαλ είλαη επηβεβιεκέλε ε παξνπζία γνλέσλ-θεδεκφλσλ ζην ζρνιείν απηνί ζα πξέπεη λα
πξνζθνκίδνπλ αξλεηηθφ rapid-test 48 σξψλ.
6. Σα παηδηά θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ εκθαλίδνπλ ππξεηφ ή/θαη άιια ζπκπηψκαηα ζπκβαηά κε
ινίκσμε COVID-19 απαγνξεχεηαη λα πξνζέξρνληαη ζην ζρνιείν. πζηήλεηαη πξνο ηνπο γνλείο ν έιεγρνο
ησλ παηδηψλ γηα ελδερφκελε εκθάληζε ζπκπησκάησλ (πηζαλψο θαη κε ζεξκνκέηξεζε) πξηλ ηελ
αλαρψξεζή ηνπο απφ ην ζπίηη.
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7. ηελ πεξίπησζε εκθάληζεο θξνχζκαηνο COVID-19 ν καζεηήο ή ν εθπαηδεπηηθφο αθνινπζεί ηηο νδεγίεο
ηνπ ΔΟΓΤ θαη δηελεξγείηαη επηδεκηνινγηθή δηεξεχλεζε θαη ηρλειάηεζε φισλ ησλ πηζαλψλ επαθψλ ηνπ
θξνχζκαηνο. Οη καζεηέο ηνπ ηκήκαηνο θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δηδάζθνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα
δηελεξγνχλ SELF TEST ή RAPID TEST φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.

Έλεγτος ζτολικών[1]
ζηενών επαθών κρούζμαηος
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ΗΜΔΙΩΔΙ
[1]ρνιηθέο επαθέο είλαη νη επαθέο πνπ έγηλαλ ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ.Σα ίδηα κέηξα ηζρχνπλ θαη γηα
επαθέο εθηφο ζρνιείνπ (π.ρ.θξνληηζηήξην). Άηνκα πνπ ζπγθαηνηθνχλ φκσο κε θξνχζκα (ελδννηθνγελεηαθή
επαθή) παξακέλνπλ ζε «θαξαληίλα» επί 10 εκέξεο.

8. Μαζεηέο πνπ αλήθνπλ ζε εππαζή νκάδα, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην Άξζξν 8 ηεο Γ1α/ΓΠ.νηθ.55339
(ΦΔΚ 378/ηρ Β΄/08-09-2020) εγθπθιίνπ – κεηά ηελ πξνζθφκηζε ηαηξηθήο βεβαίσζεο – δελ πξνζέξρνληαη
ζην ζρνιείν θαη παξαθνινπζνχλ ηα καζήκαηα κέζσ ζχγρξνλεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο.
Σέινο επηζεκαίλεηαη φηη είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα ελεκεξψλνπλ νη γνλείο άκεζα ηε Γ/λζε ηνπ ρνιείνπ
γηα νπνηνδήπνηε ζέκα πγείαο ησλ παηδηψλ ηνπο. Δπίζεο λα ελεκεξψλνπλ γηα πηζαλέο καζεζηαθέο
δπζθνιίεο θαη λα αλαθέξνπλ ηπρφλ άιια ζηνηρεία πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε
ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πγεία θαη ε αζθάιεηα ησλ παηδηψλ ηνπο θαηά ηελ παξακνλή ηνπο ζηνπο ζρνιηθνχο
ρψξνπο. Τπελζπκίδεηαη φηη νη καζεηέο- καζήηξηεο ηεο Α΄ Σάμεο (θαη φζνη άιινη δελ πξνζθφκηζαλ σο
ηψξα) πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ην Αηνκηθφ Γειηίν Τγείαο, ππνγεγξακκέλν απφ
γηαηξφ.

Β. ΦΟΗΣΖΖ ΜΑΘΖΣΩΝ/ΜΑΘΖΣΡΗΩΝ
1. Η πξνζέιεπζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζην ρνιείν πξέπεη λα γίλεηαη ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 8:20. Με ην
ρηχπεκα ηνπ θνπδνπληνχ ζηηο 08:20 μεθηλάεη ε πξσηλή ζπγθέληξσζε ηνπ ζρνιείνπ , κηα ζεκαληηθή
ζηηγκή ηεο ζρνιηθήο δσήο, γηαηί είλαη ε κνλαδηθή ηαθηηθή ζπγθέληξσζε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο.
2. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζεπρήο, καζεηέο άιινπ δφγκαηνο παξεπξίζθνληαη ζησπειά κε ζεβαζκφ ζηε
ζηηγκή. Αθνινπζνχλ αλαθνηλψζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο αξρέο, ην χιινγν
Καζεγεηψλ, ην Μαζεηηθφ πκβνχιην θιπ. ’ απηήλ ηελ θαζεκεξηλή ζπλάληεζε είλαη ππνρξέσζε φισλ
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λα παξεπξίζθνληαη θαη λα παξαθνινπζνχλ κε πξνζνρή έηζη ψζηε λα ελεκεξψλνληαη ππεχζπλα ζε ζέκαηα
πνπ ηνπο αθνξνχλ θαη λα πξνεηνηκάδνληαη γηα ην εθπαηδεπηηθφ έξγν πνπ αθνινπζεί.
3. Οη γνλείο νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ άκεζα θαη κέρξη ηηο 8:30 ην πξσί ην ρνιείν ζην ηειέθσλν 2241041477 , γηα ηπρφλ απνπζία ηνπ παηδηνχ ηνπο θαζψο θαη γηα θαζπζηεξεκέλε πξνζέιεπζε.
3. Σν ζρνιείν, ζε εβδνκαδηαία βάζε ελεκεξψλεη ηνπο γνλείο γηα ηηο απνπζίεο ηνπ καζεηή/καζήηξηαο.
4. Σα φξηα ησλ απνπζηψλ γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηεο θνίηεζεο σο επαξθνχο ζην Γεληθφ Λχθεην είλαη 114 θαη
δελ ππάξρεη (απφ ην 2018) ε δηάθξηζε ζε δηθαηνινγεκέλεο θαη αδηθαηνιφγεηεο.
Οη απνπζίεο καζεηψλ ζρεηηθά κε ηνλ COVID-19 θαηαγξάθνληαη, αιιά δελ πξνζκεηξψληαη ζηηο παξαθάησ
πεξηπηψζεηο:
α) Αλ λνζεί απφ θνξσλντφ COVID-19 ν ίδηνο ν καζεηήο ή θάπνηνο πνπ θαηνηθεί ζην ζπίηη ηνπ, κε
απαξαίηεηε πξνζθφκηζε ηαηξηθήο βεβαίσζεο.
β) Αλ ν καζεηήο αλήθεη ζε νκάδα απμεκέλνπ θηλδχλνπ, φπσο έρνπλ νξηζηεί απφ ηνλ ΔΟΓΤ, κε απαξαίηεηε
πξνζθφκηζε ηαηξηθήο βεβαίσζεο απφ ηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ ή απφ ηαηξφ ηεο ζρεηηθήο εηδηθφηεηαο.
γ)Σελ εκέξα πνπ πξνζέξρεηαη ζε εκβνιηαζηηθφ θέληξν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ εκβνιίνπ.
δ)Σελ επνκέλε ηνπ εκβνιηαζκνχ εθφζνλ ππάξρνπλ ζπκπηψκαηα
Οη καζεηέο/ηξηεο ησλ νπνίσλ ε θνίηεζε ραξαθηεξίδεηαη αλεπαξθήο είλαη ππνρξεσκέλνη/εο λα
επαλαιάβνπλ ηε θνίηεζε ηνπο ζηελ ίδηα ηάμε.
5. Αλαρψξεζε ησλ καζεηψλ απφ ην ρνιείν πξηλ ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ, ρσξίο άδεηα απφ ηε Γηεχζπλζε
ηνπ ρνιείνπ, δελ επηηξέπεηαη, παξά κφλν κε ηελ έγθξηζε ή ηελ παξνπζία ηνπ γνλέα πνπ ζα αηηηνινγήζεη
επαξθψο ηελ αλάγθε ηεο απνπζίαο, ή απνζηνιή ππεχζπλεο δήισζεο ζην e mail ηνπ ζρνιείνπ.
6. Η έμνδνο ηνπ καζεηή απφ ην ζρνιηθφ ρψξν ή ε παξακνλή ηνπ εθηφο ηεο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο, θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ, δελ επηηξέπεηαη.
7. Οη καζεηέο/ηξηεο νθείινπλ λα πξνζέξρνληαη άκεζα θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε ζηελ ηάμε ηνπο κεηά ην
ηέινο ηνπ δηαιείκκαηνο. Υσξίο άδεηα, αδηθαηνιφγεηε θαη επαλαιακβαλφκελα θαζπζηεξεκέλε
πξνζέιεπζε, ρξεψλεη ην καζεηή κε απνπζία.
8. Οη γνλείο ησλ καζεηψλ έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θνίηεζεο θαη ηεο επίδνζεο ησλ
παηδηψλ ηνπο. Δάλ επηζπκνχλ λα πξνζέιζνπλ ζην ζρνιείν ζα πξέπεη-αθνχ ελεκεξψζνπλ ηειεθσληθά-λα
πξνζθνκίδνπλ έλα απφ ηα παξαθάησ :


πηζηνπνηεηηθφ εκβνιηαζκνχ ή λφζεζεο (ηειεπηαίνπ εμακήλνπ)



αξλεηηθφ rapid test 48 σξψλ



αξλεηηθφ pcr test 72 σξψλ

9. Δλεκεξσηηθά ζεκεηψκαηα γηα ηε θνίηεζε (απνπζίεο) ησλ καζεηψλ ζηέιλνληαη ζηνπο γνλείο, κε ηε
ρξήζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (email). Γηα ην ιφγν απηφ παξαθαινχληαη φινη νη γνλείο λα ειέγρνπλ
θαζεκεξηλά ην ειεθηξνληθφ ηνπο ηαρπδξνκείν.

Γ. ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ
1. Ο ζεβαζκφο φισλ πξνο ηα κέιε ηεο ρνιηθήο Κνηλφηεηαο (καζεηέο, Γ/λζε, εθπαηδεπηηθνχο, γνλείο θαη
άιινπο εξγαδφκελνπο) είλαη βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε ζσζηή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ρνιείνπ.
Ιδηαίηεξε βαξχηεηα δίλεηαη ζηε δεκηνπξγία θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο, θαηαλφεζεο θαη αιιεινυπνζηήξημεο
κεηαμχ φισλ ησλ κειψλ ηεο ρνιηθήο Κνηλφηεηαο.
2. Καηά ηηο ψξεο ηεο δηδαζθαιίαο νη καζεηέο νθείινπλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα πξνζπαζνχλ, λα έρνπλ
πξνεηνηκαζηεί θαηάιιεια θαη λα ζέβνληαη πάληα ην δηθαίσκα ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο γηα κάζεζε.
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3. Η ζέζε ησλ καζεηψλ ζηελ ηάμε νξίδεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν θαζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο θαη – γηα ιφγνπο
πγεηνλνκηθήο αζθάιεηαο – δελ πξαγκαηνπνηείηαη θακία αιιαγή. Δπίζεο θαιφ είλαη νη καζεηέο λα κελ
αληαιιάζζνπλ κεηαμχ ηνπο κνιχβηα θαη ηεηξάδηα.
4. ηα δηαιείκκαηα δελ επηηξέπεηαη λα παξακέλνπλ νη καζεηέο ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. Όζν ν θαηξφο ην
επηηξέπεη νη καζεηέο ζα βξίζθνληαη ζην πξναχιην, ζε θαζνξηζκέλν ρψξν θαη δελ ζα έξρνληαη ζε επαθή
κε ηνπο καζεηέο ησλ άιισλ ηκεκάησλ πνπ θάλνπλ καδί δηάιεηκκα.
5. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο καζεηήο πξέπεη λα εμεηαζηεί εθηάθησο ζε γξαπηή δνθηκαζία (π.ρ. ζε
επαλαιεπηηθφ Γηαγψληζκα ζην νπνίν απνπζίαδε ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ) θαζνξίδεηαη σο ρψξνο
εμέηαζεο θάπνηα δηαζέζηκε αίζνπζα δηδαζθαιίαο φπνπ δηελεξγείηαη ε εμέηαζε παξνπζία ηνπ θαζεγεηή
ηνπ καζήκαηνο ή άιινπ δηαζέζηκνπ εθπαηδεπηηθνχ.
6. Όινη νη ρψξνη ηνπ ζρνιείνπ θαζψο θαη ηα ζξαλία, ηα θαζίζκαηα θ.ι.π. πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαζαξά,
θαη λα κελ πξνμελνχληαη θζνξέο. Σν ίδην ηζρχεη γηα ηνλ ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ ηνπ ρνιείνπ θαη φια ηα
επνπηηθά κέζα πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κε πξνζνρή ψζηε λα απνθεχγνληαη θζνξέο.
7. Σν αζιεηηθφ πιηθφ ηνπ ρνιείνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε πξνζνρή θαη πάληνηε κε ηελ άδεηα θαη
ηελ επίβιεςε ηνπ θαζεγεηή Φπζηθήο Αγσγήο, αθνχ πξψηα έρεη θαζαξηζηεί θαη απνιπκαλζεί.
8. Οη πβξηζηηθέο εθθξάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ζα πξέπεη λα απνθεχγνληαη θαηά ηελ παξακνλή ζηνπο
ρψξνπο ηνπ ρνιείνπ, θαηά ηε ζπκκεηνρή ζε δηάθνξεο εθδειψζεηο, δηδαθηηθέο επηζθέςεηο θαη εθδξνκέο,
θαηά ηελ αλακνλή ησλ ζρνιηθψλ ιεσθνξείσλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηαθηλήζεσλ κε απηά.
εκεηψλεηαη φηη ν καζεηήο δηαηεξεί ηε καζεηηθή ηνπ ηδηφηεηα ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ζρνιείνπ.
9. Η θάζε είδνπο επηθνηλσλία κε άηνκα εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, ζηελ πεξίκεηξν ηνπ πξναπιίνπ
ή ζηελ είζνδν, δελ επηηξέπεηαη, γηα ιφγνπο αζθάιεηαο.
10. Γελ επηηξέπεηαη ε παξαγγειία θαη πξνκήζεηα αλαςπθηηθψλ, θαθέδσλ θαη θαγεηνχ απφ εηαηξείεο
δηαλνκήο. Δάλ ην ζρνιηθφ θπιηθείν ζα είλαη θιεηζηφ, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα θξνληίδνπλ λα έρνπλ καδί
ηνπο ην θαγεηφ ηνπο.
11. Σν θάπληζκα δελ επηηξέπεηαη ζηνπο ρψξνπο ηνπ ρνιείνπ (πγεηνλνκηθή δηάηαμε ΤΙ/Γ.Π./Οηθ.76017/297-2002 ΦΔΚ 1001 η.Β΄ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο Ν. 3730, ΦΔΚ 262/23.12.08) θαη ζπληζηά πξάμε πνπ
ειέγρεηαη πεηζαξρηθά.
Σέινο, θάζε δήηεκα πνπ ζρεηίδεηαη ή επεξεάδεη ηε ζρνιηθή δσή θαη απαζρνιεί ηνπο καζεηέο/ηξηεο ή ηνπο
γνλείο, θαιφ είλαη λα γλσζηνπνηείηαη ζηε Γ/λζε ηνπ ρνιείνπ.

Γ. ΚΗΝΖΣΑ ΣΖΛΔΦΩΝΑ/ΥΡΖΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ
Η θαηνρή θαη ρξήζε ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ (θαη ζην πξναχιην)
απαγνξεχεηαη κε βάζε έγγξαθε νδεγία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο (Α.Π.: Φ25/103373/Γ1/22-062018). πγθεθξηκέλα:
1. Οη καζεηέο δελ επηηξέπεηαη λα έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο θηλεηά ηειέθσλα εληφο ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ.
2. Οη καζεηέο δελ επηηξέπεηαη λα έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο εθηφο απφ ηα θηλεηά ηειέθσλα θαη
νπνηαδήπνηε άιιε ειεθηξνληθή ζπζθεπή ή παηρλίδη πνπ δηαζέηεη ζχζηεκα επεμεξγαζίαο εηθφλαο θαη
ήρνπ εληφο ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ. Ο αλάινγνο εμνπιηζκφο πνπ ηνπο δηαζέηεη ην ζρνιείν ζην νπνίν
θνηηνχλ, ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο γεληθφηεξα θαη κφλν ππφ ηελ επνπηεία/επίβιεςε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.
3. Η ρξήζε ειεθηξνληθήο ζπζθεπήο κεηάδνζεο εηθφλαο θαη ήρνπ (Η/Τ, tablet ή θηλεηφ ηειέθσλν)
επηηξέπεηαη μόνο με ηην άδεια ηοσ διδάζκονηα εκπαιδεσηικού θαη κε ηελ επνπεία/επίβιεςή ηνπ,
γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ καζήκαηνο ηνπ θαη ηεο εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο.
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Δ. ΔΚΓΡΟΜΔ-ΠΔΡΗΠΑΣΟΗ
Πξαγκαηνπνηνχληαη, ιακβαλνκέλσλ ππφςε πάληνηε θαη ησλ επηδεκηνινγηθψλ δεδνκέλσλ πνπ
επηθξαηνχλ θάζε θνξά, εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο, δηδαθηηθέο επηζθέςεηο, ζρνιηθνί πεξίπαηνη,
εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο κε ηήξεζε φισλ ησλ κέηξσλ απφζηαζεο θαη αηνκηθήο πγηεηλήο, θαζψο θαη
ηε δηαζθάιηζε ηε κε αλάκεημεο δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ.

Σ. ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΓΟΝΔΩΝ
1. Η ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ απφ ηνπο δηδάζθνληεο θαζεγεηέο θαη ε ζπλεξγαζία καδί ηνπο είλαη
απαξαίηεηε γηα ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ.
2. Έρεη ήδε αλαθεξζεί φηη ιφγσ ηεο παλδεκίαο θαιφ είλαη λα απνθεχγεηαη ε επίζθεςε ησλ γνλέσλ ζην
ζρνιείν θαη λα αλαδεηεζνχλ άιινη ηξφπνη ελεκέξσζεο, φπσο ην ηειέθσλν, ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν
θαη ε πιαηθφξκα webex.

Ε. ύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων
Η ζπκβνιή ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ είλαη ζεκαληηθή. Γη’ απηφ νη
γνλείο θαινχληαη λα πιαηζηψλνπλ ηνλ χιινγν θαη λα ζπκβάιινπλ πξνζσπηθά κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζ’
απηφλ.

Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ

Ο ΤΛΛΟΓΟ
ΓΙΓΑΚΟΝΣΩΝ
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