
10ο Γυμνάςιο Ηρακλείου – Επαναλειτουργία χολείου 

Αγαπθτοί γονείσ και κθδεμόνεσ, 
Ενόψει τθσ επαναλειτουργίασ  του ςχολείου μασ κατ’ αρχάσ ευχόμαςτε καλι υγεία ςε όλουσ ςασ και ςτισ 

οικογζνειεσ ςασ. Ενθμερϊνουμε για τα εξισ: 

1.Το ςχολείο κα επαναλειτουργιςει από τθ Δευτζρα  18/5 με βάςθ τισ οδθγίεσ του Υπουργείου Ραιδείασ. Οι 

μακθτζσ Κα προςζρχονται ςε δφο ομάδεσ με βάςθ το χωριςμό τουσ ςτα μακιματα ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑ-ΡΛΘΟΦΟΛΚΘ. 

Πποιοσ μακθτισ δεν γνωρίηει ςε ποια ομάδα ανικει να τθλεφωνιςει να τον ενθμερώςουμε. 

Οι μακθτζσ λοιπόνΘα προςζρχονται ςτο ςχολείο με τον ακόλουκο τρόπο: 

1θ εβδομάδα (18-22/5) 

ΔΕΥΤΕΑ – ΤΕΤΑΤΘ – ΡΑΑΣΚΕΥΘ  : Οι μακθτζσ που ανικουν ςτθν Α’ ομάδα ςτο μάκθμα τθσ Πλθροφορικισ όλων 

των τάξεων (Α,Β,Γ) 

ΤΛΤΘ – ΡΕΜΡΤΘ : Οι μακθτζσ που ανικουν ςτθν Β’ ομάδα ςτο μάκθμα τθσ Πλθροφορικισ όλων των τάξεων (Α,Β,Γ) 

2θ εβδομάδα (25-29/5) 

ΔΕΥΤΕΑ – ΤΕΤΑΤΘ – ΡΑΑΣΚΕΥΘ  : Οι μακθτζσ που ανικουν ςτθν Β’ ομάδα ςτο μάκθμα τθσ Πλθροφορικισ όλων 

των τάξεων (Α,Β,Γ) 

ΤΛΤΘ – ΡΕΜΡΤΘ : Οι μακθτζσ που ανικουν ςτθν Α’ ομάδα ςτο μάκθμα τθσ Πλθροφορικισ όλων των τάξεων (Α,Β,Γ) 

3θ εβδομάδα (1-5/6) 

ΔΕΥΤΕΑ – ΤΕΤΑΤΘ – ΡΑΑΣΚΕΥΘ  : Οι μακθτζσ που ανικουν ςτθν Α’ ομάδα ςτο μάκθμα τθσ Πλθροφορικισ όλων 

των τάξεων (Α,Β,Γ) 

ΤΛΤΘ – ΡΕΜΡΤΘ : Οι μακθτζσ που ανικουν ςτθν Β’ ομάδα ςτο μάκθμα τθσ Πλθροφορικισ όλων των τάξεων (Α,Β,Γ) 

4θ εβδομάδα (8-12/6) 

ΔΕΥΤΕΑ – ΤΕΤΑΤΘ – ΡΑΑΣΚΕΥΘ  : Οι μακθτζσ που ανικουν ςτθν Β’ ομάδα ςτο μάκθμα τθσ Πλθροφορικισ όλων 

των τάξεων (Α,Β,Γ). ΡΟΣΟΧΘ ΔΕΥΤΕΑ 8/6 ΑΓΛΑ ΤΟΥ ΑΓ. ΡΝΕΥΜΑΤΟΣ 

ΤΛΤΘ – ΡΕΜΡΤΘ : Οι μακθτζσ που ανικουν ςτθν Α’ ομάδα ςτο μάκθμα τθσ Πλθροφορικισ όλων των τάξεων (Α,Β,Γ) 

 

2.Ραρακαλοφμε για τθν αςφάλεια όλων μασ να ενθμερώςετε τα παιδιά ότι είναι ΑΡΑΑΛΤΘΤΟ: 

ΝΑ ΤΘΟΥΝ ΤΛΣ ΑΡΟΣΤΑΣΕΛΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ (1.5Μ) 

ΝΑ ΜΘΝ ΑΚΟΥΜΡΟΥΝ ΧΕΛΑ ΣΤΟ ΡΟΣΩΡΟ ΤΟΥΣ 

ΝΑ ΚΑΚΑΛΗΟΥΝΤΑ ΧΖΛΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΣΑΡΟΥΝΛ Θ ΤΟ ΑΝΤΛΣΘΡΤΛΚΟ ΡΛΝ ΦΑΝΕ ΚΑΤΛ 

ΝΑ ΜΘΝ ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΡΟΣΩΡΛΚΑ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΑ (Ρ.Χ ΣΤΥΛΟ, ΚΛΝΘΤΑ) 

ΔΕΝ ΕΡΛΤΕΡΟΝΤΑΛ ΤΑ ΟΜΑΔΛΚΑ ΡΑΛΧΝΛΔΛΑ Ρ.Χ ΜΕ ΜΡΑΛΑ 

ΡΟΣΟΧΘ 
ΓΛΑ ΟΡΟΛΟΔΘΡΟΤΕ ΣΥΜΡΤΩΜΑ ΚΑΤΑΜΕ ΤΟ ΡΑΛΔΛ ΣΡΛΤΛ ΚΑΛ ΤΘΛΕΦΩΝΟΥΜΕ ΣΤΟ 

ΣΧΟΛΕΛΟ (2810252418  Ι ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ MAIL ΣΤΟ : 10gymira@sch.gr). Δεν ανθςυχοφμε για 

τον αρικμό απουςιών αυτι τθν περίοδο απλά ενθμερώςτε μασ!!!  

ΑΝ ΚΑΡΟΛΟ ΡΑΛΔΛ ΡΑΟΥΣΛΑΣΕΛ ΣΥΜΡΤΩΜΑ ΡΕΡΕΛ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΚΕΛ ΣΕ ΕΛΔΛΚΟ ΧΩΟ 

ΚΑΛ ΝΑ ΚΛΘΚΕΛ ΤΟ 166. ΓΛ ΑΥΤΟ ΚΑΛΥΤΕΑ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΤΕ ΣΡΛΤΛ ΑΝ ΔΕΝ ΑΛΣΚΑΝΕΤΑΛ 

ΚΑΛΑ. 
Αντιςθπτικά  ζχουμε προμθκευτεί αλλά καλό είναι να διακζτει και ατομικι ςυςκευαςία το κάκε παιδί για το 

διάλειμμα. Η χριςθ μάςκασ – γαντιϊν είναι προαιρετικι ςτον ςχολικό χϊρο.  

 

3. Θ προαγωγι των μακθτών ςτθν επόμενθ τάξθ κα γίνει με βάςθ τουσ βακμοφσ των δφο τετραμινων. 

ΔΕΝ ΚΑ ΓΛΝΟΥΝ ΕΞΕΤΑΣΕΛΣ. 

 

4. Μπορείτε με απλι υπεφκυνθ διλωςθ να κρατιςετε το παιδί ςπίτι. τθν διλωςθ κα γράψετε: 

mailto:10gymira@sch.gr


10ο Γυμνάςιο Ηρακλείου – Επαναλειτουργία χολείου 

«Επικυμϊ να παραμζνει κατ’ οίκο το παιδί μου <Ονοματεπϊνυμο> του <όνομα πατζρα>, που φοιτά ςτο 

τμιμα <τμιμα>, κατά το χρονικό διάςτθμα από 18/5/2020 – 12/6/2020 λόγω του ότι ςτθν οικία μασ 

κατοικεί ςυγγενικό πρόςωπο που ανικει ςτισ ευπακείσ ομάδεσ». Σθν διλωςθ τθν κατεβάηετε από ΕΔΩ. 
Τθν διλωςθ υπογεγραμμζνθ τθν φζρνετε ςτο ςχολείο αυτοπροςώπωσ ΡΛΝ ΤΘΝ ΕΝΑΞΘ ΤΩΝ 

ΜΑΚΘΜΑΤΩΝ. ε αυτι τθ περίπτωςθ δεν προςμετρϊνται οι απουςίεσ που κα κάνει ο μακθτισ.   

 

5. Σο ςχολείο κα λειτουργιςει με αναμορφωμζνο πρόγραμμα που κα ανακοινωκεί ςτθν ιςτοςελίδα του 

ςχολείου ( http://10gym-irakl.ira.sch.gr  ) και ςτθν ςελίδα του ςχολείου ςτο Facebook 

(https://www.facebook.com/10gymira/). Αυτό ςυμβαίνει διότι πολλοί κακθγθτζσ δικαιοφνται άδεια 

ειδικοφ ςκοποφ (για μικρά παιδιά, ευπακισ κατθγορία οι ίδιοι) και κα απουςιάηουν. Οι κακθγθτζσ που 

κα απουςιάηουν κα ςυνεχίςουν αναρτοφν υλικό ςτα εξ αποςτάςεωσ ςυςτιματα.  

 

6.Τα γυμνάςια δεν μποροφν να λειτουργιςουν μετά τισ 12/6 επειδι οι κακθγθτζσ τουσ απαςχολοφνται 

από 15/6 και ζωσ και το τζλοσ Ιουνίου ωσ επιτθρθτζσ ςτισ Πανελλινιεσ Εξετάςεισ. 

 

7.Είναι ςθμαντικό επίςθσ να γνωρίηετε ότι το κυλικείο ΔΕ ΚΑ ΛΕΛΤΟΥΓΕΛ οπότε οι μακθτζσ κα πρζπει να 

προςζρχονται ςτο ςχολείο εφοδιαςμζνοι με νερό/φαγθτό από το ςπίτι. 

 

8. ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΕ ΤΠΑΡΧΟΤΝ ΕΔΩ. 
 

Καλό υπόλοιπο ςε όλουσ μασ. 

https://drive.google.com/file/d/1r0wDdTqSzAsBLtHyX6E5BWrbu5j1eSMU/view?usp=sharing
http://10gym-irakl.ira.sch.gr/
https://www.facebook.com/10gymira/
https://drive.google.com/drive/folders/1YqQholMlJFvya5MsK2gE3BRqsJlIDQH3?usp=sharing

