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Αγαπητά παιδιά, αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας, Χριστός Ανέστη!

Ύστερα από εννέα σχεδόν εβδομάδες επιστρέφουμε στο σχολείο ξεκινώντας τη Δευτέρα 11

Μαΐου με τη Γ Τάξη και ακολουθεί η Α και η Β μια εβδομάδα αργότερα! Αντιλαμβανόμαστε

όλοι ότι οι συνθήκες επανέναρξης των μαθημάτων είναι πολύ ιδιαίτερες! Έχοντας σαν πρώτο

μέλημα την υγεία όλων μας θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά σχολαστικοί με τους κανόνες

ασφαλείας που οριστήκαν από την Πολιτεία. Παρακαλούμε θερμά να διαβάσετε προσεχτικά

τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου

https://blogs.sch.gr/2lykchort/ και να τις  ακολουθήσουμε με σοβαρότητα και σεβασμό

στην υγεία όλων μας.

Με την επανέναρξη των μαθημάτων (Υ.Α. 51888/ΓΔ4 , ΦΕΚ 1739/6-5-2020, τΒ) οι μαθητές θα

προσέλθουν χωρισμένοι σε υποτμήματα των 10-11 ατόμων, εκ περιτροπής (μέρα παρά μέρα)

ακολουθώντας το πρόγραμμα που ίσχυε πριν από τη διακοπή των μαθημάτων στις 11 Μαρ-

τίου. Θα τηρούνται όλα τα προληπτικά μέτρα απόστασης θρανίων, απόστασης μαθητών κατά

τον αυλισμό, καθαριότητας και απολύμανσης. Τα παιδιά θα κάθονται ένα σε κάθε θρανίο και

κατά τρόπο που θα διασφαλίζεται απόσταση 1,5 μέτρου ανάμεσά τους.
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Επειδή δε θα λειτουργεί το κυλικείο, καλό θα είναι τα παιδιά να έχουν ό,τι τους είναι απα-

ραίτητο καιοπωσδήποτε να μη μοιράζονται τροφές, ποτά  ακόμη και προσωπικά αντικείμενα

(μολύβια, βιβλία κτλ) μεταξύ τους.

 Τα λεωφορεία θα εκτελούν κανονικά τα δρομολόγια που υπήρχαν. Υπενθυμίζουμε ότι σύμ-

φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας στα Μέσα Μαζικής Με-

ταφοράς και για τους μαθητές που τα χρησιμοποιούν. Αντίθετα η χρήση μάσκας στο χώρο

του σχολείου είναι προαιρετική.

Την Δευτέρα 11 Μαΐου περιμένουμε στο σχολείο τα παιδιά της Τρίτης τάξης που ανήκουν

στην Ομάδα Β του τμήματός τους και έχουν ήδη ειδοποιηθεί.  Τα παιδιά της ομάδας Α θα

έρθουν στο σχολείο την Τρίτη. Για την Α και Β Λυκείου θα συνεχιστεί κανονικά η εξ αποστά-

σεως επικοινωνία για μία ακόμη εβδομάδα.

Αγαπητά παιδιά, αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας, φαίνεται πως έχουμε α-

κόμη δρόμο μπροστά μας… Λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικά ιδιαίτερες  συνθήκες, σας

παρακαλούμε θερμά να συζητήσετε στην οικογένεια τις υποχρεώσεις που πρέπει όλοι να

αναλάβουμε ώστε να επιστρέψουμε στο σχολείο με ασφάλεια !

Παρακαλούμε να ελέγχετε τα mail σας και να επισκέπτεστε καθημερινά την ιστοσελίδα του

σχολείου https://blogs.sch.gr/2lykchort/ Επίσης μπορείτε να απευθύνεστε στο mail  του

σχολείου για όποιο θέμα σας απασχολεί mail@2lyk-chort.thess.sch.gr

Καλή Αρχή!

Ο Διευθυντής

Και ο Σύλλογος Διδασκόντων

του ΓΕΛ Χορτιάτη
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