
 

Γπκλάζην Πέηξαο Λέζβνπ: 

 

Αγαπηηοί μαθηηέρ,  

Αγαπηηοί γονείρ και κηδεμόνερ,  

 

Σαρ αποζηέλλοςμε ηο παπόν ηλεκηπονικό μήνςμα πποκειμένος να ζαρ 

ενημεπώζοςμε   

για ηην ππώηη μέπα ηηρ νέαρ ζσολικήρ σπονιάρ. 

  

Τη Δεςηέπα 14 Σεπηεμβπίος 2020 ανοίγοςμε με σαπά ηιρ πύλερ ηος ζσολείος μαρ,  

και ζαρ πεπιμένοςμε για ηη νέα ζσολική σπονιά. Θα είναι μία σπονιά με πολλέρ 

ιδιαιηεπόηηηερ και πποκλήζειρ,  

όμωρ έσοςμε ηην αιζιοδοξία όηι όλα θα πάνε καλά και έσοςμε πποεηοιμαζηεί 

πποκειμένος όλα να πάνε καλά.  

Σηο ζσολείο μαρ έσοςν ληθθεί ζύμθωνα με ηιρ οδηγίερ ηος ΕΟΔΥ και ηος 

Υποςπγείος Παιδείαρ πολλά μέηπα,  

ώζηε να εξαζθαλίζοςμε ηιρ καλύηεπερ δςναηέρ ζςνθήκερ ςγιεινήρ και αζθάλειαρ για 

ηοςρ μαθηηέρ 

και παπάλληλα να λειηοςπγήζει ομαλά ηο ζσολείο.  

 

Τε Γεπηέξα 14 Σεπηεκβξίνπ 2020   

ηα ιεσθνξεία ζα θύγνπλ από ηα ρσξηά ηηο παξαθάησ ώξεο: 

 από ην Βαθεηό ζηηο 10.15 

 από ηε Μήζπκλα ζηηο 10.30 

 από ηε Σηύςε ζηηο 10.00 

 από ην Σθνπηάξν ζηηο 10.30 

 Τα παηδηά ηεο Πέηξαο λα πξνζέιζνπλ ζηηο 11.00. 

Οη ώξεο απηέο ηζρύνπλ θαη γηα ηνπο καζεηέο ηνπ Λπθείνπ Πέηξαο.  
 

Οη καζεηέο νθείινπλ λα θνξνύλ κάζθα ζην ιεσθνξείν  

θαη ζε όινπο ηνπο εζσηεξηθνύο ρώξνπο ηνπ ζρνιείνπ.  

Σηελ απιή ε κάζθα ζα είλαη πξναηξεηηθή, αιιά πξέπεη λα απνθεύγνπκε 

ην ζπλσζηηζκό.  
 

Τε Γεπηέξα νη καζεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηε δηθή ηνπο κάζθα,  

γηαηί δελ έρνπκε παξαιάβεη αθόκε ηηο κάζθεο ηνπ Υπνπξγείνπ.  

Διπίδνπκε ηε Γεπηέξα λα έρνπκε ηηο κάζθεο, γηα λα ηηο δηαζέζνπκε 

ζηνπο καζεηέο,  

αιιά πηζαλώο ζα πξέπεη πξώηα λα πιπζνύλ θαη λα ζηδεξσζνύλ πξηλ ηηο 

ρξεζηκνπνηήζνπλ νη καζεηέο.   
 

Τε Γεπηέξα νη καζεηέο ζα παξαιάβνπλ ηα βηβιία ηνπο  

θαη έλα πξώην (πξνζσξηλό) εβδνκαδηαίν σξνιόγην πξόγξακκα  

θαη ζα ελεκεξσζνύλ από ηνπο θαζεγεηέο κέζα ζηηο ηάμεηο ηνπο  



γηα ηε ζσζηή ρξήζε ηεο κάζθαο θαη γηα ηνπο θαλόλεο πγηεηλήο,  

όπσο νξίδεη ην Υπνπξγείν παηδείαο θαη ν ΔΟΓΥ.  

Σην ηέινο, ζα γίλεη θαη ν Αγηαζκόο θαη έπεηηα νη καζεηέο ζα 

απνρσξήζνπλ κε ηα ιεσθνξεία.  
 

Λόγω ηων ζςνθηκών, θαιύηεξα νη γνλείο λα κελ πξνζέιζνπλ ζην ζρνιείν θαηά 

ηελ εκέξα ηνπ Αγηαζκνύ,  

αλλά όλοι είναι εςππόζδεκηοι ηιρ επόμενερ ημέπερ, κε ηελ ππνρξέσζε βέβαηα λα 

θνξνύλ κάζθα.  
 

Σαρ επιζςνάπηοςμε κάποιερ οδηγίερ ηος ΕΟΔΥ ππορ γονείρ και μαθηηέρ. 

 

Για ηςσόν αποπίερ μποπείηε να επικοινωνείηε με ηο ζσολείο μαρ  

είηε με e-mail (οποιαδήποηε μέπα και ώπα) είηε ηηλεθωνικά (ζε επγάζιμερ ημέπερ και 

ώπερ). 

 

Να είζηε πάληα θαιά θαη πγηείο.  

Καιή Σρνιηθή ρξνληά!!! 

Με εκηίμηζη,  

Ο Διεςθςνηήρ  

Ψαππόρ Παναγιώηηρ 

 

 


