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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ 

Αγαπητοί Γονείς  

Με αφορμή τη λήξη του σχολικού έτους 2021-22 και την ολοκλήρωση και της εξεταστικής 

περιόδου Ιουνίου 2022 σας απευθύνουμε την παρούσα ενημερωτική επιστολή. 

Αγαπητοί Γονείς  των μαθητών της Γ τάξης , των αποφοίτων μας, πλέον. 

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις ,το μεγάλο δικό σας και των παιδιών σας  άγχος και η τεράστια 

ευθύνη για όλους εμάς, ολοκληρώθηκαν με μια ομαλή και χωρίς απρόβλεπτες καταστάσεις 

ροή. Τα πάντα λειτούργησαν σύμφωνα με τον προγραμματισμό, στην ώρα τους . 

Αναμένονται τώρα τα αποτελέσματα. Θα έχετε ,όπως και όλη τη χρονιά, έγκαιρη ενημέρωση 

σε ό,τι αφορά στην εμπλοκή του σχολείου στη συνέχιση της διαδικασίας. Μπορείτε εσείς ή 

και οι ενήλικες απόφοιτοι να παραλαμβάνετε τα απολυτήρια με την  αναμνηστική ομαδική 

φωτογραφία, προσφορά του Συλλόγου Γονέων, καθημερινά από το σχολείο από τις 8 το πρωί 

ως τις 2 το μεσημέρι. Αργότερα θα παραλάβετε και τη Βεβαίωση συμμετοχής στις 

Πανελλαδικές εξετάσεις. Σε λίγο καιρό θα σας ζητήσουμε να καταχωρίσετε στο 

μηχανογραφικό σύστημα ένα κωδικό πρόσβασης με τον οποίο αργότερα θα μπορούν οι 

υποψήφιοι φοιτητές να συμπληρώσουν τις προτιμήσεις τους σε σχολές . Σε κάθε περίπτωση 

θα προβλέπεται βοήθεια και από το σχολείο. Ευχόμαστε καλή συνέχεια στις σπουδές και στη 

σταδιοδρομία τους. 

Αγαπητοί Γονείς των μαθητών της Α και Β τάξης . 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι όλοι οι μαθητές μας προήχθησαν 

στην επόμενη τάξη. Η τράπεζα θεμάτων αποδείχτηκε στην πράξη ότι δε λειτουργεί αρνητικά 

στη μαθητική εξέλιξη του μαθητικού πληθυσμού.Ωστόσο , η εγγραφή στην επόμενη τάξη  δε 

γίνεται αυτόματα. Ήδη έχετε προχωρήσει στην επικαιροποίηση των στοιχείων των 

κηδεμόνων  που σας ζητήσαμε. Σε λίγες μέρες ,όταν ανοίξει η πλατφόρμα των ηλεκτρονικών 

εγγραφών θα κληθείτε να κάνετε εκ νέου την εγγραφή του/της μαθητή /τριας  στην επόμενη 

τάξη. Γι αυτό σας παρακαλούμε συνεχίστε να ελέγχετε το ηλ. ταχυδρομείο σας και να 

ενημερώνεστε και από την ιστοσελίδα του σχολείου. Το σχολείο κατά τις θερινές διακοπές 

θα είναι ανοιχτό κάθε Πέμπτη από τις 9 το πρωί ως τις 13.00. 

Αγαπητοί Γονείς 

Η σχολική χρονιά που μας πέρασε  ήταν δύσκολη για όλους μας. Δεν ήταν μόνο η σπάθη της 

πανδημίας αλλά και η επούλωση των μαθησιακών πληγών της τηλεκπαίδευσης στην οποία 

μπήκαμε όλοι βίαια, εξ ανάγκης και ως λύση μονόδρομος, τότε. Από αυτή την άποψη ήταν 

ευτύχημα ότι φέτος λειτουργήσαμε «δια ζώσης». Σας ευχαριστούμε για την ψυχραιμία που 

δείξατε και για την άριστη συνεργασία που είχαμε κυρίως στο ζήτημα της ενημέρωσης για τα 

υγειονομικά πρωτόκολλα και τις νοσήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών. Πιστεύουμε πως τα 

δύσκολα πέρασαν αλλά είμαστε πάντα έτοιμοι να κρατήσουμε τα σχολεία ανοιχτά και την 

Παιδεία στην αιχμή των αγώνων μας. 

 



Αγαπητοί γονείς 

Στο πλαίσιο της έμπρακτης βοήθειάς σας στην προσπάθειά μας να βελτιώνουμε τις 

υπηρεσίες του σχολείου σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο 

ανώνυμα. Χρειάζονται μόλις 3 λεπτά. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbY4I82bRKzAm3Esj9OFPs15gT8QAfgxRvlVbS

RN5aTKDqKw/viewform?usp=pp_url 

 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία 

                                   Ιεράπετρα, 20/06/2022 

                                                                                 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

                                                                                     ΣΟΦΙΑ Ι. ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ 
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