2ο Γυμνάσιο Χαριλάου (2310-316926)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ-ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ
Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας προσκαλέσουμε κι
εφέτος στις εξωδιδακτικές εκδηλώσεις του σχολείου μας, το παρακάτω πρόγραμμά των οποίων σας στέλνουμε
:
1). Καταρχήν από 21 έως 25 Μαϊου έχουμε τη Θεματική εβδομάδα, κάποιες ημέρες της οποίας θα
μεταφερόμαστε στο Γυμναστήριο για σχετικές ενημερωτικές ομιλίες - συζητήσεις από επισήμους καλεσμένους
μας, τις οποίες μπορείτε να παρακολουθήσετε κι εσείς, όσοι δεν εργάζεστε. Συγκεκριμένα :
Τη Δευτέρα, 21-5-2018 κάθε τάξη για 2 ώρες θα ενημερώνεται από Αρμόδιο Υπάλληλο της Τροχαίας
Θεσσαλονίκης για την Κυκλοφοριακή Αγωγή, που είναι η νέα θεματολογία του Υπουργείου Παιδείας.
Την Τρίτη, 22-5-2018 και για τις 2 πρώτες ώρες όλοι οι μαθητές θα ενημερωθούν στο Γυμναστήριο
από Αρμόδιο εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για θέματα Ασφάλειας στο
Διαδίκτυο.
Την Τετάρτη, 23-5-2018, κάθε τάξη για 2 ώρες θα δει σε Διαδραστικό Κινηματογράφο που θα φέρει
στο Γυμναστήριο η Εταιρία «Φωτόγραμμα» μια ειδική ταινία εγκεκριμένη από το Υπουργείο Παιδείας και θα
γίνει συζήτηση διαδραστικά για το θέμα της Ισότητας των δύο Φύλων (Εισιτήριο Κινηματογράφου 2 Ε ανά
μαθητή, το οποίο για τους μαθητές που είχαν πληρώσει για την Ημερήσια εκδρομή στην Αρναία που
αναβλήθηκε θα κρατηθεί κατά την επιστροφή των χρημάτων. Όσοι μαθητές δεν είχαν πληρώσει τότε για την
Ημερήσια θα πληρώσουν 2 Ε το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 21-5-2018 ).
Η Παρασκευή, 18-5-2018, τελευταία ημέρα της Θεματικής Εβδομάδας είναι αφιερωμένη στη θεματολογία
«Διατροφή και Άθληση». Εκείνην την ημέρα κάθε μαθητής,-τρια θα φέρει κάποιο φαγώσιμο ή γλύκισμα ή
χυμό ή άλλο ρόφημα για «τα πρωινά του κόσμου» των μαθητών μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας. Θα
ακολουθήσουν διάφορες αθλητικές δραστηριότητες στην αυλή.
2). Την Τρίτη, 29-5-2018 και από ώρα 8:30 έως και 12:30 οι μαθητές της Α΄τάξης θα μετακινηθούν με
Δωρεάν Λεωφορεία σε αίθουσα στην XELΕXPO ΔΕΘ για Δημιουργική Ημέρα (ζωγραφική, τραγούδια) με
θέμα την αξία της Εθελοντικής Αιμοδοσίας που κάθε χρόνο διοργανώνει ο Σύνδεσμος Προώθησης
Εθελοντικής Αιμοδοσίας με τους 6700 εθελοντές αιμοδότες «ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ» σε συνεργασία με τη
Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Α. Θεσσαλονίκης. Τα μαθήματα για τις 2 τελευταίες ώρες θα γίνουν κανονικά για
την Α΄ Γυμνασίου. Στείλτε την Υ. Δ. συμμετοχής των παιδιών σας μέχρι Πέμπτη, 24-5-2018.
3). Την Τετάρτη, 30-5-2018, τελευταία ημέρα της χρονιάς πριν τις εξετάσεις, οι μαθητές θα έρθουν χωρίς
τσάντες για να παρακολουθήσουν στο Γυμναστήριο (είστε καλεσμένοι κι εσείς) τις Παρουσιάσεις των
Εκπ/κών Προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν στο σχολείο καθόλη τη χρονιά από μαθητές-καθηγητές που
συμμετείχαν.
4). Την ίδια ημέρα, Τετάρτη, 30-5-2018, η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Καθηγητών σε συνεργασία με το
Σύλλογο Γονέων του σχολείου προγραμματίσαμε να γιορτάσουμε σαν σχολείο την Ημέρα Μνήμης για την
άδικη Γενοκτονία των 353.000 Ελλήνων του Πόντου και της Μικρασίας από τους Νεότουρκους του
Κεμάλ Ατατούρκ κατά την περίοδο (1916-1923). Η εκδήλωση αυτή έπρεπε κανονικά να γίνει την
καθιερωμένη από την Πολιτεία Εθνική Ημέρα της Ποντιακής Γενοκτονίας (19 Μαίου), αλλά την αφήσαμε για το
τέλος, μία ημέρα δηλαδή μετά την αποφράδα Ημέρα της Άλωσης της Πόλης (29 Μαίου 1453). Οι μαθητές
εκείνην την ημέρα θα σχολάσουν στις 11:30.
5). Οι γραπτές εξετάσεις, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, θα αρχίσουν την Παρασκευή,
1-6-2018 και θα λήξουν την Τετάρτη 6-6-2018. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα ανακοινωθούν το
μεσημέρι της Τρίτης, 12-6-2018. Συγχρόνως θα ανακοινωθεί και το πρόγραμμα Υποστηρικτικής
Διδασκαλίας και οι επαναληπτικές Εξετάσεις θα γίνουν από Πέμπτη, 21-6-2018, ενώ τα αποτελέσματα για
τους ανεξεταστέους μαθητές θα ανακοινωθούν την Τρίτη, 26-6-2018. Υπόψη ότι αυτό το διάστημα (από 18
έως 29 Ιουνίου) θα γίνονται και οι Εγγραφές των μαθητών για την επόμενη σχολική χρονιά. Πρόγραμμα και
Ύλη Εξετάσεων οι μαθητές θα πάρουν τις πρώτες ημέρες της Θεματικής Εβδομάδας.

6). Τους ελέγχους Β΄ Τετραμήνου θα μπορείτε να έρχεστε να τους παίρνετε από τη Γραμματεία του
σχολείου από 31-5-2018 και από ώρα 9:00 π.μ.
Εκ μέρους όλων των καθηγητών του σχολείου, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους τους
γονείς-κηδεμόνες των μαθητών μας για την πολύ καλή συνεργασία μας και την εμπιστοσύνη που μας δείξατε
και κατά την εφετινή σχολική χρονιά και να σας ευχηθώ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ. Σε όλα τα
παιδιά ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ στις γραπτές Εξετάσεις, πάντα χωρίς άγχος. Απομένει η εκδήλωση
αποφοίτησης των μαθητών της Γ΄τάξης, αμέσως μετά τις Εξετάσεις, την οποία θα επιμεληθεί ο Σύλλογος
Γονέων.
Με εκτίμηση, ο Διευθυντής του 2ου Γ/σίου Χαριλάου.

