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Αγαπητοί γονείς,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για θέματα που αφορούν την ζωή στο Σχολείο μας.

1.Η φοίτηση είναι υποχρεωτική. Όλοι οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται στις 8.15 στο
Σχολείο. Κάθε απουσία από το Σχολείο, που γίνεται εν αγνοία των γονέων (κοπάνα),
υπόκειται σε πειθαρχικό έλεγχο. Το Σχολείο σας ενημερώνει έγκαιρα και ζητά και την δική
σας συνεργασία για την αποφυγή τέτοιων φαινομένων.

2. Οι ωριαίες αποβολές (3 από τον ίδιο καθηγητή ή 5 από διαφορετικούς καθηγητές)
επιφέρουν ημερήσια αποβολή.

3.Απαγορεύονται τα κινητά τηλέφωνα στο Σχολείο. (για λόγους εξυπηρέτησης ειδικών
αναγκών μπορεί το παιδί να έχει το κινητό απενεργοποιημένο και στην τσάντα του. Σε κάθε
άλλη περίπτωση υπόκειται σε πειθαρχικό έλεγχο/ημερήσια απόβολή).

4.Το Σχολείο λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα κατά της Πανδημίας. (Σχολαστική
ημερήσια καθαριότητα των χώρων, απολυμάνσεις, αντισηπτικά κλπ). Θα θέλαμε όμως, αν
το παιδί σας έχει το παραμικρό σύμπτωμα ή έχει έρθει σε επαφή με άτομο ύποπτο για Covi
d
19, να μη το στέλνετε στο Σχολείο και να μας ενημερώνετε αμέσως. Επίσης φροντίστε να
έχει και μια δεύτερη καθαρή μάσκα μέσα στην τσάντα του.

5.Καθε μήνα θα ενημερώνεστε από το Σχολείο με e mail για τις απουσίες του παιδιού σας.
Σας υπενθυμίζω ότι δεν υπάρχουν δικαιολογημένες απουσίες και το όριό τους είναι 114 για
όλο το σχολικό έτος. Οι απουσίες που οφείλονται σε
covid
19 δεν προσμετρούνται.
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6.Όταν συμπληρωθούν τα κενά του Σχολείου σε εκπαιδευτικό προσωπικό, θα σας
πληροφορήσουμε
για τις
ημέρες και ώρες κατά τις οποίες ενημερώνεστε από τους εκπαιδευτικούς του Σχολείου μας.
Μέχρι τότε η ενημέρωση θα γίνεται
μόνο
τηλεφωνικά ( ΟΧΙ με φυσική παρουσία).

7. Παρακαλούμε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του Σχολείου μας: www .3 gym - c
hort
.
gr
. (Στην ιστοσελίδα του Σχολείου είναι αναρτημένος και ο κανονισμός λειτουργίας του
Σχολείου).Για οποιαδήποτε πρόβλημα ή απορία σας επικοινωνήστε στο
e-mail:
mail@gym-chort.thess.sch.gr
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