Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θέμα: «Μέριμνα για την ασφάλεια των μαθητών της Λεοντείου Πατησίων».
Αγαπητοί γονείς,
Όπως ήδη έχετε διαπιστώσει, η ασφάλεια των μαθητών αποτελεί βασικό μέλημα του σχολείου μας.
Στο πλαίσιο αυτό, προβαίνουμε σε συνεχείς ενημερώσεις του προσωπικού, καθώς και σε βελτιώσεις των
κτιριακών εγκαταστάσεών, αλλά και των διαδικασιών που ακολουθούμε, προκειμένου να εξασφαλίζουμε
για τα παιδιά μας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Για τον λόγο αυτό, σας υπενθυμίζουμε εκ νέου την υποχρέωση όλων των γονέων που εισέρχονται
στους χώρους του σχολείου να φέρουν ευδιάκριτα επάνω τους το ειδικό καρτελάκι, στο οποίο
αναγράφονται τα στοιχεία του παιδιού τους. Όσοι δεν φέρουν το ειδικό καρτελάκι, δεν θα μπορούν να
κυκλοφορούν στους χώρους του σχολείου. Επιπλέον, θα πρέπει να φέρουν το ειδικό καρτελάκι και όσοι
παραλαμβάνουν τα παιδιά τους από τις στάσεις των σχολικών μας λεωφορείων. Σε κάθε οικογένεια
δίδονται εκ των προτέρων δύο καρτελάκια με τα στοιχεία του παιδιού τους. Αν χρειαστεί και τρίτο, μπορείτε
να το δηλώσετε στον αρμόδιο Διευθυντή της Μονάδας.
Οι γονείς των μαθητών του Νηπιαγωγείου θα παραλάβουν τα δύο καρτελάκια από τη Γραμματεία του
Νηπιαγωγείου, οι γονείς της Α΄ Δημοτικού από τη Γραμματεία του Δημοτικού και οι γονείς της Α΄
Γυμνασίου από το Εποπτείο της Α΄ Γυμνασίου.
Οι γονείς των νέων μαθητών στις ενδιάμεσες τάξεις Δημοτικού και Γυμνασίου από τις Γραμματείες των
σχολικών μονάδων αντίστοιχα. Αν υπάρχουν γονείς παλιών μαθητών που έχασαν το καρτελάκι, θα πρέπει
να ενημερώσουν τη Γραμματεία για την έκδοση νέου.
Οι γονείς του Λυκείου, καθώς και οποιοσδήποτε (εκτός των γονέων) επισκέπτεται το σχολείο,
παραλαμβάνει από τη Γραμματεία το ειδικό καρτελάκι.
Επίσης, οι γονείς των μαθητών του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού θα πρέπει να συμπληρώσουν τη
δήλωση που επισυνάπτεται, ώστε το σχολείο για λόγους ασφαλείας να γνωρίζει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα
που θα παραλαμβάνουν το παιδί τους.
Σε περίπτωση που δεν προσέλθουν τα ορισθέντα πρόσωπα εγκαίρως για την παραλαβή του/της
μαθητή/τριας, τότε το παιδί θα παραμένει ή θα επιστρέφει στο σχολείο αν χρησιμοποιεί πούλμαν.
Τα άτομα που παραλαμβάνουν τα παιδιά οφείλουν να φέρουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή
άλλο επίσημο έγγραφο, το οποίο μπορούν να επιδείξουν αν τους ζητηθεί.
Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.
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