
 

 

Αγαπητοί  γονείς   και κηδεμόνες , 

Εύχομαι σε όλους  καλή και  δημιουργική  σχολική χρονιά. 

  Όλη μας η προσπάθεια έχει ως  επίκεντρο  το μαθητή,  ώστε  να του παράσχουμε  

μια ποιοτικότερη  εκπαίδευση με την αξιοποίηση του  έμψυχου δυναμικού  του σχολείου 

μας, τον εμπλουτισμό  του αναλυτικού προγράμματος με  την ένταξη των ευρωπαϊκών  

προγραμμάτων ERASMUS + αλλά  και άλλων καινοτόμων δράσεων στην εκπαιδευτική 

διαδικασία  και την ορθολογική  χρήση των εργαστηρίων .  

           Μέσα από ένα σχολείο σύγχρονο-δημοκρατικό-πειθαρχημένο-ανοιχτό στην κοινωνία  

στοχεύουμε στην ολόπλευρη  ανάπτυξη  των μαθητών μας  

           Η  αγαστή μας συνεργασία αποτελεί θεμέλιο λίθο  σε όλη αυτή την προσπάθεια.    

Ευχαριστώ  εκ των προτέρων  

Με εκτίμηση 

Ο Διευθυντής 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

Οικονομολόγος 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ-

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Η  τακτική φοίτηση  των μαθητών είναι καθήκον και ευθύνη  των γονέων  και υποχρέωση 

τους να ενημερώνουν το σχολείο  για την απουσία του μαθητή  όπως υποχρέωση του 

σχολείου  είναι να  ενημερώνει τους  γονείς  για την  απουσία του μαθητή.  

Η προαγωγή και απόλυση του μαθητή  εξαρτάται  από την  τακτική του  φοίτηση. 

Στην  Υπεύθυνη  Δήλωση  η  οποία  επισυνάπτεται  παρακαλώ  να  συμπληρώσετε  

ευανάγνωστα το  e-mail  στο  οποίο  θα λαμβάνετε  τα ενημερωτικά της  φοίτησης  του 

μαθητή  (η παραλαβή του μηνύματος  είναι αποδεικτικό στοιχείο  ενημέρωσης)  αλλά  και  

άλλα ενημερωτικά κοινού ενδιαφέροντος. (Να επιστραφεί στο σχολείο  θεωρημένη για το 

γνήσιο της  υπογραφής) 

Για την καλύτερη και απρόσκοπτη  επικοινωνία  με το σχολείο μπορείτε  να 

χρησιμοποιείτε: 

 Δια ζώσης  με την  επίσκεψή σας στο σχολείο , οπωσδήποτε  θα πρέπει να   υπάρχει  

προηγούμενη συνεννόηση με τη Διεύθυνση του Σχολείου  

 Με την είσοδο σας  στο σχολείο οφείλετε  πέραν της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας 

και όλων των άλλων μέτρων προφύλαξης από τον covid-19  , να μεριμνείτε  για 

την ατομική σας  υγεία με κάθε πρόσφορο μέσο, προκειμένου να μην εκτεθείτε  σε 

κίνδυνο τόσο οι ίδιοι όσο και οι υπόλοιποι , με τους οποίους θα έρθετε σε 

επικοινωνία . 

 Με τηλεφωνική  επικοινωνία στα Τηλ: 2397065660  και FAX :2397065870 (ώρες και 

ημέρες  λειτουργίας του σχολείου  8:30-14:00) 

 

 Με  αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος  στο   mail@1epal-stavr.thess.sch.gr   

γράφοντας  το  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΑΣ  και το ΘΕΜΑ 

Το σχολείο  οφείλει να απαντήσει  στα ηλεκτρονικά μηνύματα εντός των οριζομένων εκ του 

νόμου χρονικών ορίων 

 Με  την επίσκεψη σας  στην  παρακάτω  διεύθυνση   

                https://blogs.sch.gr/1epal-stavr/ 

              όπου  αναρτώνται   όλα  τα τρέχοντα και  σημαντικά θέματα  λειτουργίας του                          

              σχολείου  αλλά  και άλλες  ανακοινώσεις  κοινού  ενδιαφέροντος.  
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