ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2016-2017

ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Σε συνεργασία με το προεδρείο του 15μελούς μαθητικού
Αγαπητέ/ή Γονέα /Κηδεμόνα,
συμβουλίου, μία πρώτη διερεύνηση κατέδειξε μια έλλειψη
Θα ήθελα να σε ενημερώσω για τις σχολικές παρελάσεις
προθυμίας για συμμετοχή. Επειδή:
της 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου.
α) είναι παράδοση οι δημόσιες εμφανίσεις του σχολείου
Όπως όλα τα σχολεία του Ηρακλείου, το σχολείο μας,
συμμετέχει στην παρέλαση εναλλάξ:
μας να πραγματοποιούνται όσο αρτιότερα γίνεται,
β) σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας μας, η συμμετο• τον ένα χρόνο μόνο με τη σημαία (6 μαθητές)
χή στην παρέλαση με την παραπάνω σύνθεση είναι υπο• και τον άλλο με επιπλέον τη σχολική σημαία της ειρήχρεωτική για τα σχολεία, και
νης (4-6 μαθητές) και 2 διμοιρίες από 32 αγόρια και 32
γ) την ευθύνη για κάθε μαθητή/τρια έχει ο γονέας
κορίτσια, και από έναν διμοιρίτη/ισσα.
/κηδεμόνας του/της, σε καλώ να δηλώσεις αν επιτρέπεις
Φέτος έχουμε σειρά για την πλήρη εμφάνιση (76-78 άτοκαι επιθυμείς το παιδί σου να συμμετάσχει στις φετινές
μα, δηλ. περισσότερο από το 1/3 όλων των μαθητών και
δύο σχολικές παρελάσεις.
μαθητριών). Η στολή για τα αγόρια είναι τζιν παντελόνι
Παρακαλώ το παρόν σημείωμα να επιστραφεί στο σχολείο
σκούρο μπλε, άσπρο πουκάμισο, και παπούτσια σκούρα. Η
υπογεγραμμένο τη Δευτέρα 24/10/2016. Ευχαριστώ πολύ.
στολή για τα κορίτσια είναι σκούρα μπλε φούστα, άσπρο
Ηράκλειο, 20/10/2016
πουκάμισο, προαιρετικά φουλάρι σκούρο μπλε πουά, και
Ο Διευθυντής
παπούτσια σκούρα. Προτεραιότητα δίδεται στη Γ΄, έπειτα
Δημήτριος Καλυκάκης
στη Β΄, και τέλος στην Α΄ τάξη.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ο/Η ............................................................................................................................................... , γονέας/κηδεμόνας του/της
μαθητή/τριας ............................................................................................................................... του τμήματος ........
επιτρέπω και επιθυμώ το παιδί μου να συμμετάσχει στις φετινές δύο σχολικές παρελάσεις
δεν επιτρέπω και δεν επιθυμώ το παιδί μου να συμμετάσχει στις φετινές δύο σχολικές παρελάσεις
……………………(υπογραφή)……………………
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