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ΕΠΕΙΓΟΝ
∆ιευθυντές/∆ιευθύντριες
Σχολείων ∆ημοτικής, Μέσης και
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Θέμα: Ακραίες καιρικές συνθήκες
Λόγω της κατάστασης που δημιουργείται τις τελευταίες μέρες σε σχέση με τις καιρικές συνθήκες
που επικρατούν και ειδικά των χαμηλών θερμοκρασιών, προτρέπονται τόσο οι ∆ιευθυντές όσο
και το διδακτικό προσωπικό των σχολείων να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια στους μαθητές
και στους γονείς, ώστε η κατάσταση να αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Καλούνται οι ∆ιευθυντές να βεβαιώνονται ότι όλα τα σώματα της κεντρικής θέρμανσης του
σχολείου λειτουργούν κανονικά και, σε συνεννόηση με τις Σχολικές Εφορείες, να εφοδιάζουν τις
θερμάνσεις με το αναγκαίο πετρέλαιο.
Παράλληλα, στις περιπτώσεις όπου το σχολείο θα πρέπει να παραμείνει κλειστό, λόγω
χιονόπτωσης ή παγετού, πρέπει να ενημερώνετε έγκαιρα το οικείο Επαρχιακό Γραφείο
Παιδείας, και σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Γονέων και την οικεία Σχολική Εφορεία να
πληροφορείτε όλους τους γονείς, για να παραμείνουν οι μαθητές στα σπίτια τους. Στις
περιπτώσεις που για τη μεταφορά των μαθητών χρησιμοποιείται σχολικό λεωφορείο, καλείστε
να ενημερώνετε έγκαιρα και τους λεωφορειούχους. Αν για οποιοδήποτε λόγο μαθητές
παρουσιαστούν σε σχολεία που έχει ανακοινωθεί ότι θα είναι κλειστά, οι ∆ιευθυντές των
σχολείων ή/και η οικεία Σχολική Εφορεία να ενημερώνουν τους γονείς να παραλαμβάνουν τα
παιδιά τους από το σχολείο ή να προβαίνουν στις απαραίτητες διευθετήσεις, ώστε τα παιδιά να
βρίσκονται σε ασφαλές περιβάλλον.
Παρακαλείστε τέλος, όταν η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή να αποφεύγεται η διεξαγωγή του
μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στο ύπαιθρο καθώς και η μεγάλης χρονικής διάρκειας
παραμονή των μαθητών στην αυλή του σχολείου ή σε άλλους εξωτερικούς χώρους.
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