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Πρόγραμμα λειτουργίας σχολείου κατά την έναρξη του
σχολικού έτους 2012-2013
Αγαπητοί Γονείς,
Μετά από προσπάθεια πολλών χρόνων η ίδρυση του Γυμνασίου της Ιεράς Μητροπόλεως
Πειραιώς έγινε πραγματικότητα. Πιστεύουμε με τη συνδρομή και τη συμπαράσταση της κοινωνίας του
Πειραιά να καταφέρουμε να συνεχίσουμε το έργο που ξεκίνησε η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς στον
τομέα της Εκπαίδευσης.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΧΟΛΕΙΟΤ
1. Από 12-14 επτεμβρίου 2012:
ΕΝΑΡΞΗ:
8.10
ΛΗΞΗ:
13.15
ΑΠΟΧΩΡΗΗ: 13.20

2. Από 17 επτεμβρίου και μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους:
ΕΝΑΡΞΗ:
8.10
ΛΗΞΗ:
14.40
ΑΠΟΧΩΡΗΗ: 14.45
Κατά την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας οι γονείς μπορούν να παραλαμβάνουν τους μαθητές το
αργότερο μέχρι τις 14:00. Για το λοιπό διάστημα του σχολικού έτους η παραμονή των μαθητών στο
σχολείο μπορεί να παραταθεί μέχρι τις 15:00.
Για οποιαδήποτε πληροφορία, διαφοροποίηση ή αλλαγή που σχετίζεται με την μετακίνηση των
μαθητών οι γονείς μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Κίνησης στο τηλ. 210 4610915 (εσωτ 3)
(κ. Νίκος Γεωργιάδης).

-2ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΠΑΡΑΔΟΗ ΜΑΘΗΣΗ
Για την ασφαλή παράδοση των μαθητών σε γονείς ή κηδεμόνες έχει καθιερωθεί η ταυτότητα του
μαθητή, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα εγκύκλιο. Η ταυτότητα αυτή επιδεικνύεται στο σχολείο
ή στη συνοδό του σχολικού λεωφορείου, από τον γονέα, κηδεμόνα ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που
έχει την ευθύνη παράδοσης και παραλαβής του μαθητή.

ΕΝΔΤΜΑΙΑ ΜΑΘΗΣΩΝ
Σο σχολείο έχει καθιερώσει ομοιόμορφη ενδυμασία για τους μαθητές. Η ενδυμασία αναφέρεται:
α) σε καθημερινή καλοκαιρινή στολή, που περιλαμβάνει για τα αγόρια τζιν βερμούδα & μακό
άσπρο μπλουζάκι με το σήμα του σχολείου και για τα κορίτσια τζιν φούστα & μακό άσπρο
μπλουζάκι με το σήμα του σχολείου και
β) σε καθημερινή χειμερινή στολή η οποία περιλαμβάνει φόρμα γυμναστικής για αγόρια και
κορίτσια.
γ) Για τις εορτές και επίσημες εκδηλώσεις του σχολείου έχει καθιερωθεί η επίσημη στολή, η οποία
αναφέρεται για τα αγόρια σε παντελόνι γκρι, πουκάμισο άσπρο, σακάκι μπλε, γραβάτα μπορντώ &
παπούτσια μαύρα και για τα κορίτσια σε φούστα γκρι, πουκάμισο άσπρο, σακάκι μπλε, φιογκάκι
μπορντώ, & παπούτσια μαύρα για τα κορίτσια.
Σις στολές μπορείτε να προμηθευτείτε από το κατάστημα ΟRANGELO - Σζαβέλλα 56 –Νίκαια –Σηλ.
210-42.53.942.
Καλή κι ευλογημένη σχολική χρονιά
Από τη Διεύθυνση του Γυμνασίου

