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Ημερομηνία: 04-11-2020
Προς : Μαθητές και Μαθήτριες Λανιτείου Γυμνασίου
Αγαπητοί/τές μαθητές / μαθήτριες,
Επί ευκαιρία της νέα σχολικής χρονιάς θα θέλαμε να σας ευχηθούμε, εκ μέρους του Συνδέσμου Γονέων
και Κηδεμόνων του σχολείου μας, να έχετε μία καλή και εποικοδομητική χρονιά και πάνω από όλα με
ασφάλεια και υγεία.
Όπως είναι αντιληπτό, η χρονιά αυτή έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες αφού ο Covid-19 παραμένει στην
καθημερινότητά μας επηρεάζοντας την πολύ έντονα.
Θα πρέπει να μας γίνει βίωμα, μέχρι την πλήρη καταπολέμηση του ιού η ΠΙΣΤΗ τήρηση των μέτρων
όπως αυτά υποδεικνύονται από τους ειδικούς και τα πρωτόκολλα. Προς τούτο σας παρακαλούμε
θερμά όπως ακολουθούνται πιστά και αυστηρά όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα τόσο εντός όσο και εκτός
σχολείου, τόσο για το δικό σας καλό, όσο και το καλό των γύρω σας.
Θερμή μας παράκληση, είναι όπως δείξετε την απαιτούμενη ωριμότητα και υπευθυνότητα ακολουθώντας
τόσο τις οδηγίες των ειδικών όσο και των καθηγητών σας.
Ο πρωταρχικός στόχος όλων μας πρέπει να είναι η διασφάλιση της υγείας μας και των αγαπημένων μας
προσώπων. Όσο πιο προσεκτικοί είμαστε τόσο πιο ανώδυνα θα περάσει αυτή η κρίση.
Πρέπει, επίσης, να αντιληφθείτε ότι ο σημαντικότατος στόχος είναι η συνέχιση της δια ζώσης
διδασκαλίας με τη φυσική σας παρουσία στο σχολεία. Η εξ αποστάσεως διδασκαλία δεν μπορεί να
αντικαταστήσει πλήρως τη φυσική σας παρουσία στο σχολείο και προς τούτο θα πρέπει ΟΛΟΙ
συλλογικά και υπεύθυνα να συμπεριφερθείτε με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να αποφευχθεί.
Είμαστε βέβαιοι ότι θα δείξετε την απαιτούμενη υπευθυνότητα κατατάσσοντας το σχολείο σας πρότυπο
για τα άλλα σχολεία.
Ως σύνδεσμος είμαστε δίπλα σας σε ό,τι χρειαστείτε.
Να θυμάστε πάντα:
ΥΠΕΘΥΝΟΤΗΤΑ – ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ - ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ- ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ
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Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,
Πρωταρχικός μας στόχος είναι η υγεία και ασφάλεια των παιδιών μας. Δυστυχώς, η παρουσία του
COVID-19 μας ανάγκασε όλους να αλλάξουμε τρόπο ζωής. Λαμβάνοντας υπόψη τη κρισιμότητα των
εποχών, θα πρέπει να μας γίνει βίωμα και αναπόσπαστο κομμάτι της κουβέντας μας με τα παιδιά μας η
καθημερινή ενημέρωσή τους για τα μέτρα προφύλαξης που πρέπει ΟΛΟΙ ανεξαιρέτως να τηρούμε,
ούτως ώστε να ξεπεράσουμε τη δύσκολη αυτή περίοδο όσο πιο ανώδυνα γίνεται.
Μεγαλύτερη αύξηση των κρουσμάτων σημαίνει και αύξηση των μέτρων αντιμετώπισης του ιού, κάτι το
οποίο κανένας δεν επιθυμεί. Η προσπάθεια θα πρέπει να είναι συλλογική, από γονείς και μαθητές.
Η υπεύθυνη στάση ΟΛΩΝ μας είναι απαραίτητη ούτως ώστε να καταφέρουμε να βγούμε νικητές από
αυτή τη μάχη που δίνει εδώ και ένα σχεδόν χρόνο ολόκληρη η υφήλιος.
Για τον Σύνδεσμο Γονέων
Νικόλας Μακρής
Πρόεδρος

Μιχάλης Κουπέπας
Αντιπρόεδρος

Χρίστος Χριστοδούλου
Γραμματέας

Άντρη Χαραλαμπίδη
Ταμίας

