Αγαπητοί Γονείς,

Μετά την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας για προληπτικούς λόγους δημόσιας
υγείας, για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020, κατά τα
αναφερόμενα στην από 10.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 όλων των σχολικών μονάδων,
συμπεριλαμβανομένων των νηπιαγωγείων (Αρ. Φύλλου 7838501/8502 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 783/10.03.2020), η Προϊσταμένη και το Διδακτικό
προσωπικό
του 10ου Νηπιαγωγείου θα συνεχίσουν την προσπάθεια της
ενημέρωσης και της εκπαιδευτικής παρουσίας .
Η επικοινωνία των γονέων και των μαθητών με το Νηπιαγωγείο θα γίνεται από
σήμερα μέσα από την επίσημη πλατφόρμα ενημέρωσης όλων των σχολείων «Το
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ».
Η εγκύκλιος του Υπουργείου ζήτησε να
καταχωρηθούν τα e mail των γονέων όλων των βαθμίδων στην πλατφόρμα
MYSCHOOL την οποία επισκέπτεται μόνο η Προϊσταμένη του Ν/γείου ή ο
Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου.
Σας ενημερώνω ότι η πρώτη επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου περί εξ
αποστάσεως – ασύγχρονη διδασκαλία αναρτήθηκε την Δευτέρα 16 Μαρτίου στις
εκπαιδευτικές πλατφόρμες και αφορούσε πιλοτικά την Γ΄ Λυκείου. Μπορείτε και
εσείς να ενημερώνεστε άμεσα στις διευθύνσεις ESOS.gr και Alfavita.
Επιδίωξη του Υπουργείου Παιδείας είναι να δοθεί μεγαλύτερη αυτονομία σε κάθε
σχολική μονάδα, έτσι ώστε να προσαρμόσει την παρεχόμενη δυνατότητα εξ
αποστάσεως διδασκαλία στις υφιστάμενες ανάγκες της. Για το λόγο αυτό οι
Διευθυντές/ντριες των σχολείων, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, θα
διαμορφώνουν τις δραστηριότητες σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.
Παρακαλώ πολύ λόγω του νόμου 4624/2019 περί της προστασίας προσωπικών
δεδομένων, να απαντήσετε στο μήνυμα αφ ενός για να επιβεβαιωθεί το email σας
και αφ ετέρου να δώσετε την συγκατάθεσή σας ή όχι ως προς την αποστολή
ενημερώσεων. Τα e mail δεν θα μπουν σε ομαδική αποστολή για ευνόητους λόγους.
Προς το παρόν σας επισυνάπτω τις πρώτες ενημερώσεις εν αναμονή της
επιστροφής στη κανονικότητα το συντομότερο δυνατόν.
Το αγαπημένο σας σχολείο ανυπομονεί να σας σφίξει στην αγκαλιά του!!!!!
Με εκτίμηση,

Παπακώστα Θεοδώρα

Προϊσταμένη 10ου Ν/γείου
Γλυφάδας
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