
Πρόγραμμα Δευτέρας, 14 Σεπτεμβρίου 2020 

Με χαρά θα υποδεχτούμε τους μαθητές και τις μαθήτριές μας τη Δευτέρα, 14 
Σεπτεμβρίου 2020 στο σχολείο μας, το 2ο Γυμνάσιο Χαλκίδας. 

Ώρα προσέλευσης τη Δευτέρα για την Α΄ και Β΄ Τάξη 8.00 από την κάτω 

είσοδο, οδός Ευβοίας. Αυτή θα είναι η είσοδος για όλη τη διάρκεια του σχολικού 
έτους 2020-2021. 

Τους/τις μαθητές/τριες της Α΄ Τάξης θα υποδεχτούν εκπαιδευτικοί του σχολείου 
μας και θα τους/τις οδηγήσουν στον ειδικά διαγραμμισμένο χώρο του τμήματος 
στην αυλή και στην  αίθουσα τους. 

Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών της Α΄ τάξης θα πρέπει να 
συμπληρώσουν και να υπογράψουν την υπεύθυνη δήλωση που επισυνάπτεται και 
να εκτυπώσουν το έντυπο ΑΔΥΜ το οποίο θα συμπληρώσει ο γιατρός του παιδιού 
για τη γυμναστική. Τα ανωτέρω έντυπα μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο 
σχολείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@2gym-chalk.eyv.sch.gr  

Το ίδιο πρόγραμμα θα ακολουθήσουν και οι μαθητές/τριες της Β’ Τάξης. 

Ώρα προσέλευσης τη Δευτέρα για την Γ΄ Τάξη 9.30 από την κάτω είσοδο, 

οδός Ευβοίας. Αυτή θα είναι η είσοδος για όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους 
2020-2021. 

Για την υπόλοιπη χρονιά η ώρα προσέλευσης για την Α΄ και Β΄ Τάξη 
είναι 8.00 και για την Γ΄ Τάξη 8.15  

Όλοι/ες οι μαθητές/τριες θα πρέπει να προσέλθουν με μάσκα στο 
σχολείο. Η είσοδος σε μαθητή/τρια που δεν θα φοράει μάσκα, 
σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και του ΥΠΑΙΘ δεν θα επιτρέπεται. 

Επίσης όλοι/ες οι μαθητές/τριες θα έχουν μαζί τους την σχολική 
τσάντα τους για τα βιβλία. Επίσης θα χρειαστούν ένα τετράδιο και ένα 
στυλό για να γράψουν το πρόγραμμα. 

Το πρόγραμμα για όλες τις τάξεις του 2ου Γυμνασίου τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 
2020 είναι το εξής: 

1. Παραλαβή βιβλίων 
2. Τακτοποίηση στα τμήματα  
3. Πρόγραμμα εβδομάδας 
4. Οδηγίες Εθνικού Οργανισμού Υγείας και Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων 
5. Αγιασμός στις 11.00 
6. Αποχώρηση περίπου στις 12.00 

Οι γονείς επιτρέπεται να επισκέπτονται το σχολείο ΜΟΝΟ μετά από ραντεβού, 
φορώντας μάσκα και για θέματα που δεν είναι δυνατόν να τακτοποιηθούν 
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τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά. Η επικοινωνία μας θα είναι τηλεφωνική ή ηλεκτρονική 
στο  E-Mail του σχολείου mail@2gym-chalk.eyv.sch.gr  

Ευχόμαστε σε όλους μία καλή και δημιουργική Σχολική Χρονιά! 

Η Διευθύντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 2ου Γυμνασίου Χαλκίδας 
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