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ΔΓΓΡΑΦΔ ΣΟ ΓΔ ΚΟΜΟΣΗΝΗ 2022-2023 
Σν ΓΔ Κνκνηελήο ελεκεξώλεη ηνπο ελήιηθεο πνιίηεο ηεο Ρνδόπεο πνπ 

ζέινπλ λα απνθηήζνπλ Απνιπηήξην Γπκλαζίνπ, όηη έρνπλ μεθηλήζεη νη εγγξαθέο γηα 

ηε λέα ρξνληά ζην θηήξην (ζπζηεγάδεηαη θαη ην 5
ν
 Γπκλάζην Κνκνηελήο)  ηνπ 

ζρνιείνπ ζηελ νδό Υαηδεθωλζηαληή Εωίδε 6, πιεζίνλ ηεο εθθιεζίαο ηνπ Αγίνπ 

Γεωξγίνπ. 

Για πληποθοπίερ μποπείηε να επικοινωνήζεηε με ηοςρ εξήρ ηπόποςρ: 

1. Κηλ. ηει. 6988550149 (πξωηλέο & απνγεπκαηηλέο ώξεο) 

2. Σει. 2531083414 (απνγεπκαηηλέο ώξεο 17:00-19:00) 

3. Email: mail@sde.rod.sch.gr  

4. Facebook:  https://www.facebook.com/sdekomotinis (Τπάξρεη 

ειεθηξνληθή αίηεζε όπνπ κπνξείηε λα ζπκπιεξώζεηε ηα ζηνηρεία ζαο) 

Δνημεπώνοςμε ηοςρ ζςμπολίηερ μαρ όηι: 

1. Οη ζπνπδέο είλαη 2 ρξόληα 

2. Οη ώξεο καζεκάηωλ είλαη από 16:30-20:15 (Γεπηέξα έωο Παξαζθεπή) 

3. Γηθαίωκα εγγξαθήο έρνπλ όζνη/εο είλαη 18 ρξνλώλ θη επάλω 

4. Απαξαίηεηα έγγξαθα: απνιπηήξην Γεκνηηθνύ ή θάπνηωλ ηάμεωλ Γπκλαζίνπ, 

ηαπηόηεηα, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ. 

5. Γελ ππάξρνπλ εξγαζίεο γηα ην ζπίηη 

 

Ζκεξνκελία : 12/05/2022 

Αξ. πξωη : 127 

ΠΡΟ:  σολικέρ Μονάδερ Γ/ Θμιαρ 

Δκπαίδεςζηρ Ροδόπηρ 
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6. Όια ηα καζήκαηα γίλνληαη ζην ζρνιείν, ζύκθωλα κε ηηο αξρέο εθπαίδεπζεο 

ελειίθωλ 

7. Γελ ππάξρνπλ δηαγωλίζκαηα & ηεζη, παξά κόλν ελεξγή ζπκκεηνρή ζηελ ηάμε 

8. Οη δηθαηνινγεκέλεο απνπζίεο επαξθνύλ γηα ηελ νινθιήξωζε ηεο ρξνληάο (ν 

αξηζκόο θαζνξίδεηαη από ην Τπνπξγείν)  

9. Τπάξρεη καζεηηθή ηαπηόηεηα γηα δωξεάλ κεηαθίλεζε από θαη πξνο ην 

ζρνιείν, είηε κε ην ΚΣΔΛ, είηε κε ηα Αζηηθά Λεωθνξεία 

10. Όζνη εξγάδνληαη ζε εξγνζηάζηα θη έρνπλ βάξδηεο, ππάξρεη θαηαλόεζε, 

επηθνηλωλία ηνπ Δηεπζπληή κε ηε Δηεύζπλζε  ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη πάληα 

ζηα πιαίζηα ηνπ λόκνπ θηλνύκαζηε ώζηε λα νινθιεξωζεί ε εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, γηα πξώηε ρξνληά γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ζα εθαξκνζηεί (κόλν 

γηα ηελ εβδνκάδα βάξδηαο) θαη ε αζύγρξνλε εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζε. 

11. Γηνξγαλώλνληαη ελεκεξώζεηο θάζε εβδνκάδα όπνπ καο επηζθέπηνληαη 

επηζηήκνλεο, επαγγεικαηίεο, ηαηξνί θαη άιιεο ζεκαληηθέο εηδηθόηεηεο ηεο 

πεξηνρήο καο 

12. Τπάξρεη ζην ΓΔ Κνκνηελήο ζύκβνπινο Φπρνιόγνο θαη ύκβνπινο 

ηαδηνδξνκίαο πνπ βνεζά ζηελ εμεύξεζε εξγαζίαο 

ε πεπίπηωζη πος λόγω covid 19 κλείζοςν ηα ζσολεία επγαζόμαζηε με ηην εξ 

αποζηάζεωρ εκπαίδεςζη.  

1. Οη καζεηέο καο ηηο πξώηεο εκέξεο ηεο λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο ζα 

εθπαηδεπζνύλ από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ ζρνιείνπ καο. 

2.  Όζνη θαη όζεο δελ ηα θαηαθέξλνπλ κε ηνπο ππνινγηζηέο ζα 

εξγάδνληαη είηε κε θωηνηππίεο είηε κέζω θηλεηνύ ηειεθώλνπ. 

Καλέλαο/ θακία εθπαηδεπόκελνο/κελε δελ ζα κείλεη κόλνο/κόλε, ζα 

πξνζπαζήζνπκε όινη καδί λα θαηαθέξνπκε (πάληα βάζε όζωλ νξίδεη ν λόκνο) λα 

ηειεηώζνπκε ηε ρξνληά. 

Σν  ΓΔ Κνκνηελήο ζε απόιπηε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη 

ηνλ Γήκν Κνκνηελήο πξνζθέξνπλ έλα ζωζηό θη νξγαλωκέλν πεξηβάιινλ κάζεζεο 

ζην νπνίν εθαξκόδνληαη, ζηνλ θαηξό ηεο παλδεκίαο, όια ηα κέηξα θαηά ηνπ covid 19.  

ημανηικό: οι εγγπαθέρ θα διαπκέζοςν έωρ ηο ηέλορ Ιοςνίος.  

Ο Γιεςθςνηήρ ηος ΓΔ Κομοηηνήρ 

                                                                                          

                                                                                           Βλάσορ Ηλίαρ 
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