
Αγαπητoί γονείς,

Έφτασε η ώρα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και η

επιστροφή των μαθητών όλων των βαθμίδων στις σχολικές αίθουσες

μας γεμίζει με συναισθήματα χαράς, ελπίδας, και αισιοδοξίας για το

καλύτερο αύριο.



Με την παρούσα επιστολή το σχολείο μας θα ήθελε πρωτίστως

να συγχαρεί:

Α) όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες για τις διακρίσεις τους

και την επίδοση τους για την εισαγωγή τους στα ακαδημαϊκά
ιδρύματα

Β) όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες όλων των βαθμίδων για

την απόλυτη επιτυχία τους σε όλα τα διπλώματα των

Αγγλικών Εξετάσεων του Πανεπιστημίου Cambridge και του

Πανεπιστημίου Michigan δίνοντας με αυτό τον τρόπο και

τιμητική διάκριση στο σχολείο μας για μια ακόμη μία χρονιά:





Γ) όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες όλων των βαθμίδων για

την απόλυτη επιτυχία τους σε όλα τα διπλώματα των

Γαλλικών και Γερμανικών εξετάσεων των αντίστοιχων

πανεπιστημίων.

Δ) και τέλος όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες όλων των

βαθμίδων για τις πολλές αθλητικές και πολιτιστικές

διακρίσεις τους μέσα από τους αντίστοιχους ομίλους του

σχολείου μας

Μας κάνετε όλους υπερήφανους και μας δίνετε δύναμη και

αισιοδοξία για το μέλλον!



Θα θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε ότι με την έναρξη της
νέας σχολικής χρονιάς το σχολείο μας, με αίσθημα ευθύνης, έχει
λάβει επιπλέον από τα προβλεπόμενα μέτρα προφύλαξης για

τον CoVID 19, προκειμένου να διασφαλίσει ένα απόλυτα
ασφαλές περιβάλλον για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Πιο
συγκεκριμένα:

• Το σχολείο μας θα προμηθεύσει όλους τους μαθητές με
ειδική μάσκα με το λογότυπο (100% βαμβακερή, διπλό
πανί ειδικής προστασίας σύμφωνα με τις οδηγίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης)

• Θα πραγματοποιούνται πολλαπλοί καθαρισμοί και

αερισμός κατά τη διάρκεια της ημέρας σε όλους τους
χώρους (αίθουσες) και τις επιφάνειες του σχολείου (θρανία,
πόμολα, κουπαστές, παράθυρα κτλ).



• Θα υπάρξει ειδικός διαχωρισμός ομάδων και οριοθέτηση των
χώρων της αυλής κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων

• Χρήση των αντισηπτικών σε κάθε χώρο του σχολείου και στα

σχολικά λεωφορεία
• Η διαμόρφωση και ο προγραμματισμός όλων των

εκπαιδευτικών δράσεων έχει οργανωθεί με πρώτιστο γνώμονα

την ασφάλεια και υγιεινή των μαθητών μας.

Η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς σηματοδοτεί και ένα νέο
εμπλουτισμένο παιδαγωγικά πρόγραμμα σπουδών με
περισσότερες δράσεις, καινοτομίες και εκπαιδευτικές προκλήσεις
για τους μαθητές όλων των βαθμίδων αποσκοπώντας στην
πνευματική και δημιουργική τους καλλιέργεια.



Η ανάλυση όλων των προγραμμάτων, ο εκπαιδευτικός

προγραμματισμός και η στοχοθεσία για την κάθε τάξη θα

πραγματοποιηθούν με ενημερωτικές συγκεντρώσεις γονέων

σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και με αυστηρά προκαθορισμένο

τρόπο προσέλευσης, για τον οποίο θα ενημερωθείτε με

ανακοίνωση τις προσεχείς ημέρες.

Όλοι οι αθλητικοί και πολιτιστικοί όμιλοι του σχολείου καθώς

και οι νέοι όμιλοι που θα αναγγελθούν θα ξεκινήσουν, με την

έναρξη του σχολικού προγράμματος και σύμφωνα με τις οδηγίες

προφύλαξης από τον ΕΟΔΥ.



Σε αυτές τις πολύ ιδιαίτερες συνθήκες που βιώνουμε

όλοι, το σχολείο μας με αίσθημα ευθύνης και

αποφασιστικότητας είναι έτοιμο να στηρίξει με

ασφάλεια, δύναμη και συνέπεια μια νέα δημιουργική

σχολική χρονιά για όλους τους μαθητές του!

Καλή σχολική χρονιά

Από τη Διεύθυνση της Σχολής Ξενοπούλου


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8

