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Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021 

Επικοινωνία (24): ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ! 
ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2021 - 22 

 
Αγαπητές οικογένειες των παιδιών της Α΄ τάξης για τη σχολική χρονιά 2021-22, 

Γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η στιγμή που κάθε παιδί κάνει μια νέα αρχή στο Δημοτικό 
Σχολείο. Την ίδια στιγμή, κατανοούμε τις ανησυχίες και την αγωνία κάθε οικογένειας και σας 
βεβαιώνουμε ότι όλο το προσωπικό και η διεύθυνση, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για την 
ασφάλεια και την πρόοδο κάθε παιδιού, σε ένα ανθρώπινο περιβάλλον φροντίδας και μάθησης. 

 

Για μια πρώτη γνωριμία με το σχολείο μας, σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην 

«Ημέρα Υποδοχής και Γνωριμίας», 
Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2021,  

8:00π.μ. μέχρι 9:30π.μ. 

Η πρόσκληση ισχύει ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟ για κάθε παιδί. 
 

Το πρόγραμμα της επίσκεψης στις 17 Ιουνίου 2021 θα περιλαμβάνει: 
 Συγκέντρωση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και καλωσόρισμα από τον διευθυντή, 

 Ενημέρωση από τον πρόεδρο του Συνδέσμου Γονέων για το έργο του Συνδέσμου, 

 Γνωριμία με το πρόγραμμα λειτουργίας του σχολείου, 

 Σύντομη παρουσίαση των προσδοκιών στην Α΄ τάξη και συζήτηση, 

 Μικρή δεξίωση. 

Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με τη Γραμματεία του σχολείου (22355997) 
για δήλωση συμμετοχής, μέχρι τη Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021, 7.30π.μ -1.30μ.μ. 

Παιδιά που δε φοιτούν στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο Μακεδονίτισσας Γ’ – Στυλιανού Λένα και δε 
γνώρισαν ήδη το σχολείο μας μπορούν να συνοδεύσουν τους γονείς τους. 

Με σεβασμό στα μέτρα προστασίας κατά του COVID-19, θα ισχύσουν τα πιο κάτω: 
1. Στην αίθουσα θα υπάρχει προκαθορισμένη ταξιθέτηση και θα τηρούνται αποστάσεις. 
2. Οι παρευρισκόμενοι θα απαιτηθεί να κατέχουν είτε αρνητική εργαστηριακή εξέταση ή 

εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια COVID-19 (εντός 72 ωρών) 
είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού τουλάχιστον με τη μία δόση και νοουμένου ότι έχει 
παρέλθει διάστημα τριών εβδομάδων από την ημερομηνία εμβολιασμού είτε 
αποδεικτικό στοιχείο αποδέσμευσης στις περιπτώσεις προσώπων που νόσησαν και 
νοουμένου ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα έξι μηνών. 

3. Προβλέπεται η χρήση της προστατευτικής μάσκας όπως προνοείται από τις σχετικές 
οδηγίες του Υπουργείου Υγείας. 

4. Θα τηρηθεί κατάλογος με τα στοιχεία και τις θέσεις όλων των παρευρισκομένων. 
 

Με τους χαιρετισμούς μου, 
Κωνσταντίνος Μιχαήλ,  
Διευθυντής 


