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ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ-ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ 
Αγαπητοί γονείς – κηδεμόνες, 

Η νέα σχολική χρονιά, μια ιδιαίτερη χρονιά λόγω της πανδημίας, ξεκίνησε.  

Φέτος, το Σχολείο μας λειτουργεί με (4) τμήματα στην Α΄ τάξη, (6) τμήματα στη Β΄ τάξη και (5) τμήματα στη Γ΄ 

τάξη και σύνολο 400 μαθητών. Στις κτηριακές μας εγκαταστάσεις φιλοξενούμε επίσης το 6ο Γυμνάσιο, σε  

αρμονική συνεργασία με τη διεύθυνση και το προσωπικό του, με (3) από τα (5) τμήματά του και περίπου 80 

μαθητές.   

Βασικό και κύριο μέλημά μας είναι να παρέχουμε σε όλους τους μαθητές και μαθήτριες τις καλύτερες δυνατές 

συνθήκες, προσφέροντας πολύπλευρη εκπαίδευση, γνώσεις και δεξιότητες, που καλλιεργούν αυριανούς 

πολίτες ελεύθερους, υπεύθυνους, με ενεργό συμμετοχή, ευαισθησία και ευθύνη.  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ covid-19 

Το Σχολείο μας φροντίζει για την εφαρμογή όλων των μέτρων και οδηγιών που προβλέπονται από την Πολιτεία 

για την προστασία των μαθητών, εκπαιδευτικών και όλων των μελών της Σχολικής μας Κοινότητας.  

Έχουμε φροντίσει για την επάρκεια απολυμαντικών, αντισηπτικών και λοιπού υγειονομικού υλικού, την καλύτερη 

δυνατή αξιοποίηση των αιθουσών λόγω του μεγάλου αριθμού μαθητών ανά τμήμα, τη δημιουργία δεύτερου 

εργαστηρίου πληροφορικής, με το οποίο καλύπτουμε επιπλέον τις εργαστηριακές ανάγκες του 6ου Γυμνασίου. 

Σε επικοινωνία με τον Δήμο μας, στον οποίο έγκαιρα απευθυνθήκαμε, αναμένουμε ενίσχυση του προσωπικού 

καθαριότητας, ώστε να καλύπτονται οι αυξημένες ανάγκες λόγω της πανδημίας, αλλά και του αυξημένου 

αριθμού μαθητών και τμημάτων. 
 

Η οργάνωση του Σχολείου βασίζεται σε ένα διαφορετικό πλαίσιο λειτουργίας,  το οποίο εν μέρει γνωρίσαμε 

κατά την περσινή χρονιά και αναμένεται να εφαρμόζεται όσο διαρκεί η πανδημία: Ενδεικτικά: 

- Τα διαλείμματα γίνονται σε διαφορετικό χρόνο και σε διακριτούς χώρους της αυλής (διαφορετικά ωράρια)  

- Η προσέλευση των μαθητών και μαθητριών στο σχολείο ζητούμε να γίνεται από τις 8:15- 8:25, κατευθείαν 

στα τμήματά τους (παραλείπεται η πρωινή συγκέντρωση στην αυλή). 

- Φροντίζουμε και ζητούμε από τους μαθητές μας να φορούν σωστά τη μάσκα τους,  να έχουν πάντα μαζί 

τους δεύτερη,  να μην αμελούν την υγιεινή των χεριών, να κρατούν αποστάσεις, κυρίως  στα διαλείμματα στην 

αυλή, όταν δεν υπάρχει η προστασία της μάσκας. (οδηγίες και μέτρα προστασίας) 

- Το κυλικείο του Σχολείου λειτουργεί κανονικά, με συγκεκριμένους κανόνες . 
 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 

- Σύμφωνα με τη νομοθεσία (ΚΥΑ) προβλέπεται η παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (εξ Α.Ε)σε κάθε 

περίπτωση αναστολής λειτουργίας τμήματος ή ολόκληρης της Σχολικής Μονάδας.  

- Με την εμπειρία της προηγούμενης χρονιάς, προχωρούμε ήδη στην οργάνωση της εξ Αποστάσεως 

Εκπαίδευσης, ώστε το Σχολείο να είναι έτοιμο να την εφαρμόσει όταν και εφόσον χρειαστεί.   

- Για το σκοπό αυτό, έχουμε διανείμει σε όλους τους μαθητές μας την Υπεύθυνη Δήλωση Γονικής 

Συγκατάθεσης για διατήρηση/χρήση του ηλεκτρονικού λογαριασμού των μαθητών μας στο Πανελλήνιο Σχολικό 

Δίκτυο ή δημιουργία νέου από το Σχολείο, στην περίπτωση που δεν θυμάται ο μαθητής τους κωδικούς του. 

Ενημερωθείτε για τη χρήση προσωπικών δεδομένων εδώ. 

- Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η παρακολούθηση των διαδικτυακών μαθημάτων είναι, κατά τη φετινή χρονιά, 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για τους μαθητές.  
 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ  

Αξιοποιω ́ντας την υλικοτεχνικη ́ υποδομη ́ και με την εφαρμογη ́ ποικι ́λων διδακτικω ́ν με ́σων και μεθο ́δων, στο ́χος 

μας ει ́ναι να συμβα ́λλουμε με ́σα απο ́ τη διδακτικη ́ διαδικασι ́α στην αυ ́ξηση του ενδιαφε ́ροντος του μαθητη ́* στη 

μα ́θηση. Επιδιω ́κουμε να μπορεί ο μαθητη ́ς να εκφρα ́σει την εμπειρι ́α του, να καλλιεργη ́σει τη σκε ́ψη και τη 

φαντασι ́α του, να υποστηρι ́ζει τις απο ́ψεις του, αλλα ́ και να σε ́βεται των α ́λλων, να λειτουργει ́ σε ομα ́δα.  

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, κατά τη διάρκεια των τετραμήνων συνεκτιμώνται: 

✓ Η συνολική εικόνα και συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή διδασκαλία  

✓ Οι καθημερινές εργασίες (στο σπίτι ή στο σχολείο, ατομικές ή ομαδικές)  

✓ Οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες (ατομικές ή ομαδικές), διαθεματικές  

✓ Οι Ωριαίες Γραπτές Δοκιμασίες 

✓ Οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ) διάρκειας το πολύ 10 λεπτών.  

*όπου «μαθητής, -τες» νοείται και «μαθήτρια, -τριες». 

 

 

http://3gym-alexandr.evr.sch.gr/
mailto:mail@3gym-alexandr.evr.sch.gr
http://3gym-alexandr.evr.sch.gr/?p=6171
https://mathainoumeasfaleis.gov.gr/wp-content/uploads/2020/09/minedu-mathainoumeasfaleis-kya-apostaseos-ekpaideusis.pdf
http://3gym-alexandr.evr.sch.gr/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CC%81%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CC%81-%CE%94%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CC%81%CE%BD%CE%B1.pdf


 

 

ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ (79942/ΓΔ4/21-5-19 Υπουργική Απόφαση)     

Για επαρκή φοίτηση, το σύνολο των απουσιω ́ν του μαθητή δεν πρέπει να υπερβαι ́νει τις εκατο ́ν δεκατε ́σσερις 

(114). Σε αντίθετη περίπτωση (πάνω από 114 απουσίες) ο μαθητής επαναλαμβάνει την τάξη. Εχει καταργηθεί η 

διάκριση σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.  Προβλέπονται στη νομοθεσία ειδικές περιπτώσεις όπου 

καταχωρίζονται, αλλά δεν προσμετρωνται οι απουσίες, όπως στην περίπτωση των ευπαθών ομάδων λόγω 

covid-19. 

Ο κηδεμόνας οφείλει να γνωστοποιεί στο σχολείο τους λόγους της απουσίας του μαθητή/τριας . Κάθε 

κηδεμόνας ενημερώνεται ανά εβδομάδα για τις απουσίες του παιδιού του από τους Υπεύθυνους Καθηγητές 

Τμημάτων, ηλεκτρονικά, στο email που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή.  

«Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες 

τους» (άρθρο 29, §1)  
 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ – ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Λόγω της ιδιαιτερότητας της φετινής χρονιάς, δεν γνωρίζουμε εάν και πώς θα λειτουργήσουν τα προγράμματα 

Σχολικών Δραστηριοτήτων για το Περιβάλλον, την Υγεία, τον Πολιτισμό, που αποτελούν διαχρονικά ένα πολύ 

σημαντικό κομμάτι της σχολικής ζωής και της κουλτούρας του 3ου Γυμνασίου.  
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (Πλαίσιο Οργάνωσης Σχολικής Ζωής) 

Σας καλούμε να ανατρέχετε στο Εσωτερικό Κανονισμό του Σχολείου, που βρίσκεται αναρτημένος στην 

ιστοσελίδα μας και επιδιώκουμε τη συνεργασία σας στην τήρησή του. (Επισημαίνουμε ότι λόγω νομοθετικών 

αλλαγών δεν ισχύουν και θα επικαιροποιηθούν τα άρθρα 4 και 5, σχετικά με τη φοίτηση και την αξιολόγηση, 

για τα οποία ισχύουν όπως παραπάνω). 

Παροτρύνουμε και ζητούμε από τους μαθητές μας να λειτουργούν δημοκρατικά, σύμφωνα με τους όρους της 

ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του σχολείου και εστιάζουμε στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος μάθησης με 

αλληλοσεβασμό, επικοινωνία, διάλογο, συνεργασία, υπευθυνότητα .  

Αποκλίσεις συμπεριφοράς αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία με την εφαρμογή των 

παιδαγωγικών παρεμβάσεων, με στόχο πάντα να προβληματιστεί ο μαθητής, να συνετιστεί, προσπαθώντας 

παράλληλα να καλλιεργούμε το αίσθημα του «ανήκειν» στη σχολική κοινότητα. 

Ζητούμε να συνεργάζεστε στενά με το σχολείο, υποστηρίζοντας τις προσπάθειές μας που εστιάζουν στην 

πρόληψη, αλλά και στον έγκαιρο εντοπισμό και άμεση παρέμβαση σε περίπτωση εκδήλωσης περιστατικών βίας 

και εκφοβισμού.  

Η έξοδος από το σχολείο δίχως άδεια αντιμετωπίζεται με αυστηρότητα. Τα κινητά τηλέφωνα απαγορεύονται 

έστω και απενεργοποιημένα. Οι απουσίες πρέπει να είναι λίγες και προσπαθούμε να σας ενημερώνουμε όταν 

αυτές γίνονται σκόπιμα ή κατά ομάδες.  

Σύμφωνα με τον κανονισμό, σκόπιμες καταστροφές της περιουσίας του σχολείου επιβαρύνουν τους γονείς των 

μαθητών.  
 

Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α   

Σε εφαρμογή των μέτρων προστασίας, απαγορεύεται η είσοδος κατά τη διάρκεια των μαθημάτων . Στις 

περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητη η φυσική παρουσία, η προσέλευση γονέα -κηδεμόνα στο σχολείο γίνεται 

μετά το σχόλασμα, τηρουμένων όλων των μέτρων προστασίας (μάσκα, αντισηπτικό, θερμομέτρηση). 

❖ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ: 

o μέσω της ιστοσελίδας του Σχολείου, που ανανεώνεται συστηματικά ( http://3gym-alexandr.evr.sch.gr ) 

o μέσω του myschool στο email που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή, από τους Υπεύθυνους Τμημάτων 

(για θέματα απουσιών) και από τη Διευθύντρια (σύντομες ενημερώσεις - παραπομπές). 

o κατ΄ εξαίρεση, με Ενημερωτικά Σημειώματα, μέσω των παιδιών σας, τηρουμένων των μέτρων προστασίας.  

❖ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: 

o Ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Σχολείου (mail@3gym-alexandr.evr.sch.gr) 

o Τηλεφωνικά, για σοβαρά και έκτακτα ζητήματα.  
 

Ευχή και ελπίδα όλων μας είναι να μπορέσουμε σύντομα να επανέλθουμε στην κανονικότητα Μέχρι τότε, είναι 

πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι κανένα από τα μέτρα, καμία οδηγία, καμία προσπάθεια όταν είναι 

μεμονωμένη δεν θα έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα.  

Μόνο με τη συνεργασία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας και έχοντας εμπιστοσύνη στους μαθητές και 

μαθήτριές μας ότι με σοβαρότητα και υπευθυνότητα θα κατανοήσουν την ουσιαστική ανάγκη τήρησης των 

κανόνων και προφυλάξεων, θα πετύχουμε να υιοθετήσουμε τις νέες συμπεριφορές, απαραίτητες για την 

προστασία όλων. 
 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

Ευφροσύνη Κ. Παταπάτη
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