
Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του σχολείου μας.       14/9/2020 

Φέτος φαίνεται πως η σχολική χρονιά θα έχει ορισμένες δυσκολίες λόγω της πανδημίας και των 

μέτρων που την αφορούν. Γι’ αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο να συνεργαστούμε μεταξύ μας, 

γονείς, εκπαιδευτικοί και διευθυντής, όσο πιο αρμονικά είναι δυνατόν, ώστε να εξασφαλίσουμε ό,τι 

καλύτερο μπορούμε για τα παιδιά σας, και από εκπαιδευτικής πλευράς, αλλά και από πλευράς 

εξασφάλισης της υγείας τους – οπότε παρακαλούμε θερμά να κατανοείτε το δύσκολο και της δικής 

μας θέσης (καθηγητών, υποδιευθυντή και διευθυντή), αλλά και να επιδείξετε καλή διάθεση σε όσα 

πρέπει να κάνετε ή να αποδεχτείτε, εξαιτίας της εκπαιδευτικής νομοθεσίας ή χάριν της ανάγκης να 

εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου ευθύνης μας. 

Πρώτ’ απ’ όλα θέλουμε τη συνδρομή σας, ώστε τα παιδιά σας να τηρούν επακριβώς ΟΛΑ τα μέτρα 

που είμαστε υποχρεωμένοι να τους ζητάμε ως εκπαιδευτικοί και προσωπικά ως διευθυντής (τήρηση 

αποστάσεων, συχνότατο πλύσιμο χεριών στον χώρο του σχολείου, χρήση μάσκας, αποφυγή 

συγχρωτισμού).  

Κρατήστε τα παιδιά στο σπίτι αν νοιώθουν άρρωστα, επικοινωνήστε άμεσα με το γιατρό της 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, κατά προτίμηση με γιατρό που παρακολουθεί συστηματικά τα 

παιδιά, και ενημερώστε το σχολείο. 

 

Επιπλέον, λόγω των μέτρων πρόληψης της διάδοσης της του covid-19, σας ενημερώνουμε φέτος δεν 

θα πραγματοποιηθεί –εκτός απροόπτου– η συνάντηση μεταξύ διευθυντή και γονέων που γίνεται 

κατά το έθιμο και τον νόμο, εντός του Οκτωβρίου. (Αυτή η συνάντηση ίσως πραγματοποιηθεί αν 

κριθεί απαραίτητο κατά τη διάρκεια των ερχόμενων εβδομάδων ή μηνών.) 

Επίσης, πρέπει φέτος η επικοινωνία μας να γίνεται κυρίως μέσω mail και τηλεφώνου. Έτσι, πρέπει να 

ζητάτε οποιοδήποτε έγγραφο θέλετε, στέλνοντας αίτηση μέσω του mail σας στο mail του σχολείου. 

(Γενικά ο υπ/ντής και ο δ/ντής απαντούν γρήγορα –δηλαδή εντός 1-2 ημερών, συνήθως– στα mail 

σας.) Αλλά είναι σκόπιμο να στέλνετε το αίτημά σας από εκείνο το mail που έχετε δηλώσει στην 

Υπεύθυνη Δήλωσή σας που καταθέσατε κατά την εγγραφή του παιδιού σας στο σχολείο μας. Τις 

πληροφορίες που θέλετε να ζητάτε, μπορείτε να τις ζητάτε τηλεφωνικά. Εκτός αν θέλετε ειδικότερη 

ενημέρωση για τις απουσίες του παιδιού σας - οπότε είναι καλύτερα να τη ζητάτε με mail. 

Ακόμα, δεν επιτρέπεται να εισέρχεστε στον χώρο του σχολείου, παρά μόνο αν έχετε (τηλεφωνικά ή 

μέσω mail) ραντεβού. Το τηλέφωνο του σχολείου είναι το 210 9510 587 και θα απαντούν σε αυτό, 

συνήθως, ο διευθυντής, ο υποδιευθυντής ή η κ. Σκουρνελάκη (η οποία υπηρετεί φέτος στο σχολείο 

μας ως συνεργάτης υποστήριξης του σχολείου). Συνεπώς, για οτιδήποτε σας απασχολεί, θα 

επιχειρείτε να μιλήσετε τηλεφωνικά με τον υποδιευθυντή ή τον διευθυντή, ή, αν είναι απαραίτητο να 

συνομιλήσετε με τον διευθυντή ή τον υποδιευθυντή από κοντά, θα κλείνετε κάποιο ραντεβού μαζί 

τους, είτε συνεννοούμενοι με τους ίδιους, είτε με την κ. Σκουρνελάκη. Τέλος, είναι σκόπιμο να 

συνεννοείστε με την κ. Σκουρνελάκη, τον διευθυντή ή τον υποδιευθυντή, ακόμα και για τις ώρες που 

θα μπορείτε να δείτε τους καθηγητές των παιδιών σας. Αλλά θα σας ενημερώσουμε όταν σχηματιστεί 

το πλήρες και τελικό ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου μας, αναλυτικά, μέσω mail, για τις ώρες που 

οι καθηγητές μας θα μπορούν να δέχονται γονείς στον χώρο του σχολείου. 

Κλείνοντας, σας ενημερώνουμε τα εξής: 

1) αρμόδιος για θέματα εγγραφής των μαθητών και των σχετικών εκκρεμοτήτων των εγγραφών, είναι 

ο υποδιευθυντής, κ. Παπαπαναγιώτου, ενώ για όλα σχεδόν τα άλλα θέματα, είναι ο διευθυντής, 

συνεπικουρούμενος από τον υποδιευθυντή. 

2) αν κάποιος έχει σοβαρούς λόγους που τον κάνουν να σκέφτεται να ζητήσει απαλλαγή από το 

μάθημα των Θρησκευτικών, πρέπει να γνωρίζει πως η σχετική αίτηση-Δήλωση πρέπει να κατατεθεί 

στο σχολείο ιδιοχείρως μέχρι 21/9/20. Αλλά πρέπει να έρθουν ΚΑΙ οι δύο γονείς να υπογράψουν την 



Υπεύθυνη Δήλωση μπροστά στον δ/ντή ή τον υπ/ντή, ώστε να πιστοποιείται το γνήσιο της 

υπογραφής τους. (Μόνο στην περίπτωση που η γονική μέριμνα ασκείται από τον ένα γονέα, αρκεί η 

υπογραφή του/της ασκούντος/ούσης τη γονική μέριμνα και ΔΕΝ είναι απαραίτητη να καταθέσουν Υπ. 

Δήλωση ΚΑΙ οι δύο γονείς. Αλλά, σε αυτή την περίπτωση πρέπει να επισυνάπτεται και δικαστική 

Απόφαση που ορίζει τα της επιμέλειας.) Αν δεν έρθουν στο σχολείο να την υπογράψουν, πρέπει να 

πάνε να την υπογράψουν σε Αστυνομικό Τμήμα ή σε ΚΕΠ και να τη στείλουν, στη συνέχεια, στο mail 

του σχολείου. (Η Δήλωση θα γράφει: «Λόγοι θρησκευτικής συνείδησης δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή 

(μου ή του παιδιού μου) στο μάθημα των Θρησκευτικών». 

3) μπορείτε να ενημερώνεστε για τη νομοθεσία που αφορά τις απουσίες, αλλά και για άλλα 

σημαντικά επίκαιρα θέματα, από το μπλογκ του σχολείου μας (https://blogs.sch.gr/7lykkall). 

4) θα ενημερωθείτε σύντομα, και για τον ποιος/ποια καθηγητής/-τρια θα οριστεί υπεύθυνος/-η για το 

τμήμα φοίτησης του παιδιού σας. 

 

Να γνωρίζετε ότι το σχολείο μας έχει άρτια οργάνωση όσον αφορά την τήρηση των μέτρων που 

αφορούν τον covid-19 και τηρεί απαρέγκλιτα όσα σχετικά ορίζει το Υπουργείο. Όλα αυτά, βέβαια, 

ίσως μας κάνουν να φανούμε κάπως αυστηροί στα μάτια των παιδιών και στα δικά σας, αλλά 

πιστέψτε με! Δεν αντιμετωπίζονται τέτοιες υγειονομικές κρίσεις, αποτελεσματικά, με άλλον τρόπο. 

Δυστυχώς. 

 

Παρακαλώ, επίσης, να μπαίνετε συχνά στο mail σας γιατί θα σας ενημερώνουμε συχνά μέσω των mail 

για τη λειτουργία του σχολείου μας και τις απουσίες που ίσως κάνει το παιδί σας. 

 

Όσοι γονείς δεν έχετε ολοκληρώσει την εγγραφή του παιδιού σας, παρακαλούμε να το κάνετε το 

ταχύτερο δυνατό. Και οι γονείς της Α΄ τάξης να μην καθυστερήσετε να στείλετε (μέσω mail ή μέσω 

του παιδιού σας) ΚΑΙ το Ατομικό Δελτίο Υγείας του παιδιού σας συμπληρωμένο από τον αρμόδιο 

γιατρό. Αυτά τα Δελτία –τα οποία θέλουμε να τα στείλετε σκαναρισμένα στο Mail του σχολείου, ή 

μέσω του παιδιού σας–,  τα παραλαμβάνει ο υπ/ντής, ή η κ. Σκουρνελάκη, ή ο γυμναστής του, ή ο 

υπεύθυνος του Τμήματός του καθηγητής/-τρια. 

 

Με εκτίμηση 

Ο δ/ντής του 7ου ΓΕΛ Καλλιθέας 

Δρ Γ. Μπίκος  

 


