
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ                       ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2020-2021 

Τελετή Αποφοίτησης 

Αγαπητοί γονείς/ κηδεμόνες,  

Η Διεύθυνση του Σχολείου, λαμβάνοντας αυστηρά υπόψη το Υγειονομικό Πρωτόκολλο αλλά θέλοντας 

παράλληλα να ικανοποιήσει την ανάγκη των τελειόφοιτων μαθητών να βιώσουν την εμπειρία της 

τελετής αποφοίτησης από το Γυμνάσιο, μαζί με όλους τους συμμαθητές και τους γονείς τους  και σεβόμενη 

την επιθυμία του Συνδέσμου Γονέων, αποφάσισε να αλλάξει τον προγραμματισμό που είχε ανακοινωθεί 

για την Τελετή αποφοίτησης.  

Η Τελετή Αποφοίτησης θα πραγματοποιηθεί στην Κεντρική Αυλή του Σχολείου για όλους τους 

τελειόφοιτους μαθητές/τριες, στις 23/06/2021, ώρα 7.45 μ.μ.  

Η εκδήλωση της πανδημίας της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 και η ανάγκη προστασίας της δημόσιας 

υγείας, ανατρέπουν τον τρόπο με τον οποίο το Σχολείο λειτουργούσε στο τέλος κάθε σχολικού έτους. Στην 

Τελετή αποφοίτησης θα πρέπει να τηρηθεί αυστηρά το Υγειονομικό Πρωτόκολλο. 

Ως εκ τούτου στην Τελετή θα παρευρεθούν μόνο δύο άτομα (εκτός του μαθητή/τριας). Η είσοδος σε 

οποιοδήποτε άλλο τρίτο πρόσωπο (παππού, γιαγιά, παιδιά κτλ.), δυστυχώς, απαγορεύεται. Για τον λόγο 

αυτό καλείστε να συμπληρώσετε τη δήλωση που ακολουθεί και να την αποστείλετε στο Σχολείο με το παιδί 

σας μέχρι τις 10/06/2021, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διευθετήσεις. 

Στην Τελετή Αποφοίτησης θα ανακοινωθούν τα ονόματα των αριστευσάντων μαθητών/μαθητριών και οι 

διακρίσεις που έλαβαν οι  μαθητές /τριες κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς καθώς επίσης και τα 

βραβεία. Στο τέλος θα επιδοθούν τα απολυτήρια. 

Οι μαθητές /τριες θα πρέπει να βρίσκονται στον χώρο του Σχολείου στις 7.15 μ.μ. με την επίσημη στολή 

τους, τη μάσκα τους και να έχουν ευπρεπή εμφάνιση. Η σεμνή αυτή τελετή θα φωτογραφηθεί, ώστε οι 

μαθητές /τριες και οι γονείς/ κηδεμόνες τους να έχουν ένα ενθύμιο από την αποφοίτηση. Οι μαθητές/τριες 

μπορούν να παραλάβουν το φωτογραφικό υλικό από τη Γραμματεία του Σχολείου. Θερμή παράκληση οι 

γονείς /κηδεμόνες να μη μετακινούνται από τη θέση τους, για να βγάζουν φωτογραφίες. 

Όλα τα άτομα που θα παρευρεθούν στην Τελετή  θα καθίσουν σε καθορισμένες θέσεις. Επίσης, θα πρέπει  

να φοράνε προστατευτική μάσκα, να αποφεύγουν τις αχρείαστες μετακινήσεις και να λαμβάνουν όλα τα 

απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και υγείας. 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και ευχόμαστε σε σας και στα παιδιά σας Καλό Καλοκαίρι. 

Η Διευθύντρια  

 

Φωτεινή Παντελή  

 

…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 

Δήλωση παρουσίας στην Τελετή Αποφοίτησης 2020-2021 

 

Ονοματεπώνυμο μαθητή/μαθήτριας:______________________________________ 

Τμήμα:______ 

Στην τελετή αποφοίτησης θα παρευρεθούν (εκτός του/της μαθητή/τριας) 0   1   2 άτομα (κυκλώστε τον 

αριθμό που επιθυμείτε) 

Ονοματεπώνυμο γονέα/ κηδεμόνα:________________________________________ 

Υπογραφή γονέα/ κηδεμόνα:__________________________________  


