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Ε Υ Χ Ε Σ  Κ Α Ι  Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η  Α Π Ο  Τ Ο  Γ Ε Λ
Χ Ο Ρ Τ Ι Α Τ Η

Αγαπητά παιδιά, αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας, Καλά Χριστούγεννα!

Με χαρά σας ανακοινώνουμε  ότι έχει τοποθετηθεί  στο Σχολείο μας η Ψυχολόγος  κα

Προβατίδου Σταματία, η οποία θα εργάζεται κάθε  Πέμπτη  από τις 08:30 έως τις 13:30 για

όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Όσοι από εσάς, γονείς και μαθητές, έχετε κάποιο

λόγο να συζητήσετε μαζί της θέματα που σας απασχολούν και αφορούν τη σχολική ζωή,

μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με το Λύκειο, ώστε να δρομολογηθεί με ραντεβού μια

τηλεδιάσκεψη για όσο χρονικό διάστημα τα σχολεία παραμείνουν κλειστά. Πρέπει να

τονιστεί  πως από το Σχολείο θα τηρηθεί η δέουσα εχεμύθεια και το απόρρητο των

συναντήσεων.   Οι συναντήσεις θα γίνουν με σειρά προτεραιότητας.

Βαδίζοντας προς το τέλος του πρώτου τετραμήνου  είμαστε υποχρεωμένοι από το Υπουργείο

να παραδώσουμε βαθμολογία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  Δεδομένου ότι είμαστε

σε καθεστώς «εξ αποστάσεως διδασκαλίας» είναι απολύτως απαραίτητο όλα τα παιδιά να

είναι εγγεγραμμένα στο  e-class,   σε όλα τα μαθήματα  που τους αφορούν.  Αν υπάρχει

μαθητής που αντιμετωπίζει κάποιο ζήτημα με την εγγραφή του ας απευθυνθεί με mail  στο

Σχολείο άμεσα!

Το τελευταίο διάστημα, παρά τις αντίξοες συνθήκες, τα παιδιά μας συμμετέχουν σε πολλές

δράσεις!  Αναλυτικά μπορείτε να τις παρακολουθείτε στην ιστοσελίδα μας αλλά και στην

ηλεκτρονική μας εφημερίδα  στο

https://efimeridachortiati.wixsite.com/gyalinoskosmos/blog
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Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Πολιτείας τα σχολεία θα ανοίξουν στις 8 Ιανουαρίου.

Επειδή αυτό μπορεί να αλλάξει παρακαλούμε να ελέγχετε τα mail  σας και  να

παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις από τα ΜΜΕ αλλά και από 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!

Καλές Γιορτές!

 Ο Διευθυντής
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