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ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Σύμφωνα με τα νέα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στις 9/12/20, ο εκκλησιασμός
και άλλες μορφές θρησκευτικής λατρείας σε θρησκευτικούς χώρους, θα τελούνται
χωρίς την παρουσία πιστών. Συνεπώς, το πρόγραμμα εκκλησιασμού των παιδιών,
που σας στείλαμε την περασμένη Παρασκευή 4/12/20, ακυρώνεται.
Σας πληροφορούμε, επίσης, ότι τα Δημοτικά Σχολεία, Νηπιαγωγεία και
Γυμνάσια, συνεχίζουν κανονικά τη λειτουργία τους με φυσική παρουσία των παιδιών.
Η αναστολή φοίτησης στο σχολείο και η μάθηση με τηλεκπαίδευση αφορά μόνο στα
Λύκεια και Τεχνικές Σχολές.
Σύμφωνα, λοιπόν, με τις τελευταίες εξαγγελίες, το Σχολείο μας συνεχίζει
κανονικά τη λειτουργία του μέχρι και τις 22 Δεκεμβρίου μέρα κατά την οποία θα
κλείσει για τις διακοπές Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Θεοφανίων.
Αυτό το μικρό χρονικό διάστημα, των 8 ημερών, που απομένουν μέχρι τις
διακοπές οφείλουμε να το εκμεταλλευτούμε στον μέγιστο βαθμό προς όφελος των
παιδιών. Δεν μπορούμε να τους δώσουμε την εντύπωση ότι όλα χαλαρώνουν
μπροστά στις επερχόμενες διακοπές. Τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης και
όλοι οι περιορισμοί που εφαρμόζονταν ως τώρα στο Σχολείο θα συνεχίσουν
κανονικά, όπως άλλωστε προβλέπεται από το Υγειονομικό Πρωτόκολλο. Με την
ευκαιρία, σας ενημερώνουμε ότι η επιδημιολογική κατάσταση του σχολείου μας σε
σχέση με τον κορωνοϊό είναι πολύ καλή. Σε 3 περιπτώσεις παιδιά του σχολείου μας
ήρθαν σε επαφή με επιβεβαιωμένα κρούσματα από το οικογενειακό τους περιβάλλον
και παρέμειναν ή παραμένουν σε καραντίνα 14 ημερών στο σπίτι τους όπως
προβλέπεται. Η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί σε όλα τα επίπεδα.
Παράλληλα με την προστασία από τον κορωνοϊό, πρέπει να φροντίσουμε για
την τήρηση όλων των κανονισμών. Ειδικότερα πρέπει να δοθεί προσοχή στα
ακόλουθα:
Καθυστερημένη προσέλευση στο σχολείο: Δυστυχώς, το τελευταίο διάστημα,
παρατηρείται το φαινόμενο αρκετά παιδιά να καθυστερούν το πρωί και να φτάνουν
στο σχολείο αφού χτυπήσει το πρώτο κουδούνι και μετά. Η πρώτη περίοδος των
μαθημάτων είναι από τις πιο παραγωγικές και είναι κρίμα να χάνεται. Επίσης,
χάνεται πολύτιμος χρόνος γιατί τα παιδιά που καθυστερούν δεν ακούνε τις οδηγίες

της δασκάλας τους που αναγκάζεται να τις επαναλαμβάνει εις βάρος του χρόνου του
συνόλου των παιδιών. Σας παρακαλούμε να φροντίζετε ώστε τα παιδιά σας να
βρίσκονται στο σχολείο πριν από τις 7:45πμ.
Μαθητική στολή: Έχει δημιουργηθεί μια παρεξήγηση σχετικά με τη χειμερινή στολή
των παιδιών που είναι οι γκρίζες φόρμες. Οι σχολικές φόρμες είναι μόνο χρώματος
γκρίζου με ή χωρίς το σήμα του σχολείου. Το μπλε και το μαύρο χρώμα είναι του
Γυμνασίου και όχι του Δημοτικού. Δεν κάνουμε παρατήρηση σε παιδιά που αραιά και
πότε και για σοβαρό λόγο δεν φοράνε τη σωστή στολή, όμως παρατηρούμε με λύπη
μας ότι η παραβίαση της στολής άρχισε να γίνεται συστηματική. Επίσης, δεν
κάνουμε παρατήρηση για τα σακάκια που φοράνε τα παιδιά γιατί γνωρίζουμε πως
είναι ακριβά και σίγουρα δεν επιθυμούμε να υποβάλλεστε σε μεγαλύτερα έξοδα
αγοράζοντας και δεύτερο «σχολικό» σακάκι. Μπλε ή μαύρη ζακετούλα επίσης
επιτρέπονται. Όμως οι φόρμες που φοράνε τα παιδιά στο σχολείο, να είναι μόνο
γκρίζες (όχι μπλε, όχι μαύρες) και σε ίσια γραμμή - ΟΧΙ κολάν.
Ασφάλεια και Υγεία: Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου
Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας, οι μαθητές δεν ενδείκνυται να
φορούν στο Σχολείο κοσμήματα ή ρολόγια μεγάλης αξίας για ευνόητους λόγους.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση απώλειάς τους, το Σχολείο δε φέρει καμία ευθύνη.
Παράλληλα, για λόγους ασφαλείας των ίδιων των παιδιών, δεν πρέπει να φορούν
κοσμήματα ή ρολόγια στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.
Απαγορεύεται αυστηρά η μεταφορά και η χρήση κινητών τηλεφώνων, έξυπνων
ψηφιακών ρολογιών (smartwatches), ηλεκτρονικών παιχνιδιών και φωτογραφικών
μηχανών από τους μαθητές στο Σχολείο.
Τηρώντας τους κανονισμούς, καλλιεργούμε στα παιδιά μας την υπευθυνότητα
που είναι σημαντικότατο εφόδιο για τη σταδιοδρομία τους και γενικά για την πρόοδό
τους.
Από το Σχολείο

