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Αγαπητά παιδιά, αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας, Καλή Σχολική Χρονιά!

Ιδιαιτέρως καλωσορίζουμε τα παιδιά που θα φοιτήσουν φέτος στην Α Λυκείου και τους

ευχόμαστε καλή Πρόοδο!

Ο Αγιασμός θα γίνει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί αλλά οι μαθητές θα πρέπει

να βρίσκονται στο σχολείο στις 10.30 για να κατανεμηθούν στα τμήματά τους. Αντιλαμβανό-

μαστε όλοι ότι οι συνθήκες έναρξης 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.

Θα πρέπει να  τηρούνται όλα τα προληπτικά μέτρα απόστασης θρανίων, χρήσης μάσκας ε-

ντός του κτηρίου, απόστασης μαθητών κατά τον αυλισμό, καθαριότητας και απολύμανσης.

Στα διαλείμματα θα πρέπει όλα τα παιδιά να βγαίνουν από το κτήριο και να αυλίζονται  ανά

τάξη σε διαφορετικούς και προκαθορισμένους χώρους ώστε να αποφεύγεται ο συγχρωτι-

σμός.  Συγκεκριμένα η Α Λυκείου θα αυλίζεται στο χώρο που βρίσκεται ο ιστός της σημαίας,

η Β Λυκείου στο χώρο μπροστά από την πρώτη μπασκέτα, στην είσοδο του σχολείου και η Γ

Λυκείου στο χώρο των κερκίδων.
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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 εντός του κτηρίου. Την πρώτη μέρα τα παιδιά θα πρέπει να έρθουν με μάσκα

και θα ακολουθήσει και διανομή επιπλέον μασκών.

Τα παιδιά που δε θα προσέλθουν στο σχολείο, επειδή  ανήκουν σε ευπαθή ομάδα παρακα-

λούνται να επικοινωνήσουν με το σχολείο.

Το σχολείο είναι απολύτως έτοιμο για την έναρξη των μαθημάτων.   Σε  συνεργασία με το

Δήμο και τη Σχολική Επιτροπή,  τοποθετήθηκαν αντισηπτικά στις αίθουσες και αυξήθηκαν οι

ώρες παρουσίας του προσωπικού καθαριότητας.

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

ακόμη 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

Ευχόμαστε σε όλους Καλή Δύναμη και ακόμη περισσότερη στα παιδιά της Γ Λυκείου!

Καλή Αρχή!

Ο Διευθυντής

Και ο Σύλλογος Διδασκόντων

του ΓΕΛ Χορτιάτη
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