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Πεύκη, 13-05-2021
Αγαπητοί Γονείς των υποψηφίων υποτρόφων της Σχολής μας
Αγαπητά παιδιά
Χριστός Ανέστη!

Με τη σημερινή μας επιστολή επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη διαδικασία
του Διαγωνισμού για τις υποτροφίες της Α΄ Γυμνασίου και της Α΄ Λυκείου, ο οποίος θα
διεξαχθεί, όπως σας έχει ανακοινωθεί, το Σάββατο 22 Μαΐου 2021 και ώρα 09.00 π.μ.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στον χώρο του Γυμνασίου-Λυκείου της Σχολής το
αργότερο έως τις 08.45 έχοντας μαζί τους στυλό, μολύβι, γόμα, αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας
και το αποδεικτικό αρνητικού self-test. Οι γονείς δε θα έχουν τη δυνατότητα παραμονής στο
χώρο του σχολείου. Γι αυτόν τον λόγο θα πρέπει να αφήνουν τα παιδιά τους στην είσοδο και
να τα παραλαμβάνουν με το πέρας των εξετάσεων, το οποίο προβλέπεται να είναι στις 12.30.
Οι μαθητές κατά την άφιξή τους θα οδηγούνται στις αίθουσες όπου θα διαγωνισθούν.
Σας πληροφορούμε ότι θα τηρηθούν όλα τα μέτρα για την ασφαλή παραμονή των μαθητών
στον χώρο του σχολείου, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας. Γι’ αυτόν τον
λόγο:
- Στις αίθουσες τα παιδιά θα κάθονται στη θέση όπου αναγράφεται το όνομά τους. Οι θέσεις
είναι διαρρυθμισμένες έτσι ώστε τα παιδιά να απέχουν το ένα από το άλλο τουλάχιστον 1,5
μέτρο.
- Κατά την είσοδό τους στις αίθουσες και κατά την έξοδό τους οι μαθητές θα απολυμαίνουν τα
χέρια τους με το αντισηπτικό υγρό που υπάρχει στην είσοδο κάθε αίθουσας.
- Κατά το διάλειμμα μεταξύ των δύο εξεταζόμενων μαθημάτων, οι μαθητές πρέπει να
ακολουθούν τις υποδείξεις των εκπαιδευτικών, για την τήρηση των αποστάσεων, ώστε να μην
υπάρξει συνωστισμός.
- Η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική.
Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021. Οι
επιτυχόντες θα ενημερωθούν τηλεφωνικά και θα πρέπει να προσέλθουν στο Λογιστήριο της
Σχολής μέχρι την Παρασκευή 4 Ιουνίου για την κράτηση θέσης καταβάλλοντας το ποσόν των
500€.
Ελπίζουμε ότι με τη συνεργασία όλων μας θα διεξαχθεί με επιτυχία ο διαγωνισμός των
υποτροφιών και θα αποτελέσει μια ευχάριστη εμπειρία για όλους. Η παρούσα κατάσταση με
την καινούργια πραγματικότητα που επέβαλε ας μην είναι τροχοπέδη για τις ουσιαστικές
ανθρώπινες αξίες της Παιδείας, της επικοινωνίας και της προσπάθειας για ένα καλύτερο
μέλλον.
Από τη Διεύθυνση

