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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θέμα: Τελετή Αποφοίτησης
Η Tελετή Aποφοίτησης θα γίνει την Τρίτη, 29/6/2021, στις 7.30 μ.μ. στην κεντρική αυλή
του Σχολείου. Λόγω της κατάστασης, όπως έχει διαμορφωθεί με την πανδημία, η τελετή
θα είναι σύντομη και θα επικεντρωθεί αποκλειστικά στην επίδοση των βραβείων και
απολυτηρίων στους τελειόφοιτους μαθητές. Όσοι/ες θα παρευρεθούν στην τελετή θα
πρέπει να έχουν αρνητικό rapid τεστ 72 ωρών ή safe pass και να φορούν προστατευτική
μάσκα. Λόγω του περιορισμένου χώρου και των υγειονομικών πρωτοκόλλων ο κάθε
μαθητής μπορεί να συνοδεύεται μόνο από δύο άτομα. Ο σχετικός έλεγχος και η
θερμομέτρηση θα γίνεται στις δύο εισόδους που θα λειτουργήσουν την Τρίτη, την
κεντρική είσοδο και την είσοδο των μαθητών προς το κλειστό γήπεδο «Σωτήρης
Μέσσιος». Με την είσοδό τους οι γονείς θα δηλώνουν το όνομα και το τμήμα του παιδιού
τους και θα τους επιδίδεται σχετικός αριθμός για δύο καθίσματα στον χώρο που έχει
προκαθοριστεί για το συγκεκριμένο τμήμα.
Για τη στάθμευση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο χώρος στάθμευσης του κλειστού
γυμναστηρίου «Σωτήρης Μέσσιος» και ο χώρος μπροστά από την κύρια είσοδο του
Σχολείου.
Οι μαθητές/μαθήτριες θα πρέπει να υπογράψουν την Τρίτη, 29/06/2021 το πρωί, από τις
10.00-13.00 στο βιβλίο Πιστοποιητικού Σπουδών και να διευθετήσουν όλες τις
εκκρεμότητές τους. Δεν θα επιδοθούν απολυτήρια σε όσους έχουν εκκρεμότητες.
Οι μαθητές/μαθήτριες θα πρέπει να προσέλθουν με την επίσημη στολή του Σχολείου, ή με
άσπρο πουκάμισο και τζιν παντελόνι σε σκούρο χρώμα, μπλε ή μαύρο. Μαθητές/τριες
που δεν θα σεβαστούν τον εαυτό τους και το Σχολείο τους και θα
παρουσιαστούν με εμφάνιση που δε συνάδει με τη μαθητική ιδιότητα θα
μπορούν να παρακολουθήσουν την τελετή αλλά δεν θα αναγνωστεί το όνομά
τους και δεν θα τους επιδοθεί το απολυτήριο κατά τη διάρκεια της τελετής. Θα
μπορούν να παραλάβουν το απολυτήριο μαζί με τα άλλα συνοδευτικά μετά το
πέρας της τελετής.
Κατά τη διάρκεια της τελετής πρέπει να αποφεύγονται οι μετακινήσεις για φωτογραφίσεις
και η ροή δεν θα σταματά για φωτογράφιση.
Παρακαλούμε όπως συνεργαστείτε για να αποφευχθούν ανεπιθύμητες παρεξηγήσεις.
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