
7o Δημοτικό Σχολείο Γαλατσίου 

Ανακοίνωση για τη λήξη του διδακτικού έτους, την επίδοση των φύλλων ελέγχου και τίτλων 

προόδου και σπουδών 

Αγαπητοί γονείς / κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών του 7ου Δημοτικού Σχολείου, 

σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με όσα ορίζονται στα παρακάτω κείμενα και διατάξεις:  

 Άρθρο 108 του Ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 111/Α/12-6-
2020).  

 Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ με Αρ.Πρωτ.Φ7/ΦΜ/67997/ΓΔ4/04-06-2020 με θέμα: «Ρυθμίσεις βαθμολογίας 
τριμήνων στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020» 

 Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ με Αρ.Πρωτ.69504/ΓΔ4/05-06-2020 με θέμα: «Προγραμματισμός εργασιών 
σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»  

την  Παρασκευή 26/06/2020, ημέρα λήξης του διδακτικού έτους 2019-2020,  θα 

πραγματοποιηθεί η επίδοση τίτλων  των ελέγχων και των τίτλων προόδου και σπουδών σε όλους 

τους/τις μαθητές/τριες του σχολείου μας με τον παρακάτω τρόπο: 

1. Την ημέρα αυτή, Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020, δεν ισχύει η εκ περιτροπής προσέλευση 

των μαθητών και μαθητριών στο σχολείο. Άπαντες προσέρχονται για την παραλαβή 

ελέγχων και τίτλων, τους οποίους θα παραλάβουν σε φακέλους από τους/τις 

εκπαιδευτικούς των τμημάτων στον χώρο της αίθουσας διδασκαλίας του κάθε 

τμήματος. Τα παιδιά καλό θα είναι να έχουν μαζί τους μία τσάντα ή σακούλα για να 

τοποθετηθεί απευθείας ο φάκελος. 

2. Η προσέλευση γίνεται ανά τάξη, ως εξής: 

 8.30 π.μ.  Α΄ και Β΄ τάξεις 

 9.00 π.μ.   Γ΄ και Δ΄ τάξεις 

 9.30 π.μ.  Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις 

3. Οι μαθητές και μαθήτριες, αφού παραλάβουν τον φάκελο με τη βαθμολογία και τον 

τίτλο και αποχαιρετήσουν τον/την δάσκαλό/-α τους, αποχωρούν προς την έξοδο, όπου 

τους περιμένουν οι γονείς τους. 

4. Κατ΄ εξαίρεση, και ειδικά για αδέλφια σε τάξεις με διαφορετική ώρα προσέλευσης, τα 

αδέλφια της μεγαλύτερης τάξης, μπορούν να προσέλθουν την προγραμματισμένη ώρα 

προσέλευσης των αδελφών της μικρότερης τάξης.  

5. Για τους μαθητές και τις μαθήτριες που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για 

νόσηση από COVID-19 ή στο οικογενειακό τους περιβάλλον υπάρχει άτομο που ανήκει 

σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19, οι τίτλοι προόδου μπορούν 

να επιδοθούν στους γονείς, μετά την αποχώρηση των παιδιών και από τις 10.00 π.μ. 

μέχρι τις 12.30 μ.μ. 

6. Σε περίπτωση που γονείς επιθυμούν να παραληφθούν οι φάκελοι των παιδιών τους 

από άλλα, συγγενικά ή μη πρόσωπα, θα πρέπει να μας ενημερώσουν σχετικά μέσω 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (7dimgala@sch.gr) ή να προσκομίσουν σχετική 

υπεύθυνη δήλωση.  

 Ο Διευθυντής, οι Υποδιευθυντές, το Διδακτικό προσωπικό και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι 

στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Γαλατσίου σάς ευχόμαστε καλό καλοκαίρι!  
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