
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ                                                                                 Γ1                                                            
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2020-2021                                                  
                  Λιβάδια, 7 Σεπτεμβρίου 2020 
Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες, 

Με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς 2020-2021 η Διεύθυνση και το διδακτικό 
προσωπικό του Λυκείου Λιβαδιών σας εύχονται υγεία, καθώς και ατομική και οικογενειακή ευτυχία 
μέσα στις δύσκολες και ιδιάζουσες συνθήκες που διαμορφώθηκαν εξαιτίας της πανδημίας της νόσου 
Covid-19.  

Αποδίδουμε μεγάλη σημασία στη βοήθεια, τη συνεργασία και τη συμπαράστασή σας σ΄ όλους τους 
τομείς, προκειμένου να πραγματωθούν οι πιο πάνω επιδιώξεις, όπως η εύρυθμη λειτουργία του 
Σχολείου μας και η επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται άμεσα με την πρόοδο και τη συμπεριφορά 
των παιδιών σας.   

Να είστε σίγουροι πως με πολλή κατανόηση και αγάπη θα συζητούμε, τόσο η Διευθύντρια όσο και οι 
συνεργάτες της, μαζί σας κάθε πρόβλημα που θ΄ αντιμετωπίζουν οι μαθητές μας, τα δικά σας παιδιά. 
 
Θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή σας για τα πιο κάτω:  

1. Σε περίπτωση που μαθητής/τρια παρουσιάσει συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού εκτός 
σχολείου,  θα πρέπει να μην προσέρχεται στο σχολείο, να παραμένει κατ’ οίκον και να επικοινωνεί 
με τον/την προσωπικό γιατρό του/της. 

2. Οι επισκέψεις στο σχολείο πρέπει να αποφεύγονται και μόνο εάν είναι απαραίτητες να γίνονται, 
τηρώντας πιστά τις διαδικασίες και τα μέτρα ασφάλειας και υγείας που ισχύουν. Με την είσοδό σας 
στο σχολείο θα πρέπει να δηλώνετε τα στοιχεία σας στο Βιβλίο Επαφών.  

3. Ο Σύνδεσμος Γονέων και Κηδεμόνων θα βρίσκεται στο Σχολείο από τις 15/9/20 μέχρι τις 17/9/20, 
7.30 – 10.00π.μ για την είσπραξη της ετήσιας συνδρομής και ασφάλειας. Η συνδρομή είναι €20 
και η ασφάλεια €10 ανά παιδί.  

4. Όλοι οι μαθητές/τριες πρέπει να παραδώσουν μέχρι την Παρασκευή 18/9/2020 στον/στην 
Καθηγητή/τρια Υπεύθυνο/η Τμήματος τα πιο κάτω: 

• Φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Γέννησης 

• 2 φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου (Α΄ τάξη) 

• 1 φωτογραφία μεγέθους διαβατηρίου (Β΄ τάξη + Γ΄ τάξη) 

• Αντίγραφο Απολυτηρίου Γυμνασίου (μαθητές της Α΄ τάξης) 

5. Επίσης συμπληρώνονται και επιστρέφονται μέχρι 18/9/2020 τα πιο κάτω έντυπα: 

• Ατομικό Δελτίο Μαθητή/τριας (συμπληρώνεται από όλους τους μαθητές της Α’ τάξης και τους 

μαθητές  που έρχονται με μετεγγραφή της Β΄ και Γ΄ τάξης) 

• Έντυπο 26 – Εντ. 26 Δεσμευτικές Δηλώσεις Γονέα/Κηδεμόνα 2020 – 2021 

• Έντυπο Προσωπικών Δεδομένων 
 
Αγαπητοί γονείς, δόθηκε στα παιδιά σας βιβλιαράκι με τίτλο «Βασικοί Εσωτερικοί Κανονισμοί και 
Συμβουλές Μελέτης για επίτευξη μαθησιακών στόχων» το οποίο επιβάλλεται να μελετήσετε 
προσεκτικά. Με αυτό τον τρόπο θα συμβάλετε στην επιτυχία του έργου του Σχολείου συμβουλεύοντας 
και φροντίζοντας, ώστε τα παιδιά σας να εφαρμόσουν με συνέπεια  τους  σχετικούς κανονισμούς. Το 
πιο πάνω βιβλιαράκι  θα είναι αναρτημένο και στην ιστοσελίδα του Σχολείου.  

Σας ευχόμαστε κάθε καλό. 
 
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
 
Υ.Σ.  Παρακαλούμε όπως τα έντυπα που επισυνάπτονται να επιστραφούν συμπληρωμένα στον 

Υπεύθυνο Καθηγητή του τμήματος του παιδιού σας μέχρι Παρασκευή 18/9/2020. 


