3ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ

25-11-20

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
Αγαπητοί γονείσ
Σασ ενθμερϊνουμε ότι το ςχολείο μασ παρζλαβε 5 tablet από το ΥΠΑΙΘ (μζςω ΕΣΠΑ), με τα οποία κα
διευκολυνκοφν μακθτζσ/τριεσ ςτθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ ςφγχρονθ και αςφγχρονθ εξ’ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ, για όςο χρονικό διάςτθμα το ςχολείο βρίςκεται ςε αναςτολι τθσ δια ηϊςθσ λειτουργίασ
του λόγω covid-19.
Σφμφωνα με τισ (υπ’ αρικμ: Φ8/46284/Δ4/14-4-20 & Φ.7/57620/Δ1/18-05-2020 &
Φ8/157238/Δ4/17-11-20) εγκφκλιουσ του ΥΠΑΙΘ, με κζμα: “Οδθγίεσ για παράδοςθ/παραλαβι
θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ”, « […] Ο Διευκυντισ ι
Προϊςτάμενοσ τθσ ςχολικισ μονάδασ, μετά από ςυνεννόθςθ με τον οικείο Σφλλογο των Διδαςκόντων,
τα μζλθ του οποίου μποροφν να εκφράςουν τθ γνϊμθ τουσ κακ’ οιονδιποτε τρόπο, ακόμθ και
θλεκτρονικά, αποφαίνεται ςε ποιον, κατά προτεραιότθτα μακθτι/τρια ι εκπαιδευτικό τθσ ςχολικισ
μονάδασ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν ΥΑ αποδοχισ τθσ δωρεάσ ι ςτθ ςφμβαςθ μεταξφ του
Υ.ΠΑΙ.Θ. και του δωρθτι ι ςτθν ΥΑ κατανομισ των δωρθκζντων […], δφναται να διατεκεί κάκε
θλεκτρονικι ςυςκευι για προςωρινι χριςθ, προκειμζνου να διευκολυνκεί θ υλοποίθςθ τθσ εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ. Η απόφαςθ κα λαμβάνεται με βάςθ κοινωνικά και άλλα κριτιρια, μεταξφ
των οποίων ςυγκαταλζγονται ιδίωσ το χαμθλό ειςόδθμα, θ ανεργία γονζων/κθδεμόνων, θ ιδιότθτα
μζλουσ μονογονεϊκισ, πολφτεκνθσ, τρίτεκνθσ ι ορφανικισ οικογζνειασ, οι ειδικζσ δυςκολίεσ
μάκθςθσ ι οι εξαιρετικζσ επιδόςεισ μακθτι/τριασ. Κατά τθν παράδοςθ τθσ θλεκτρονικισ ςυςκευισ
από τον Διευκυντι ι Προϊςτάμενο τθσ ςχολικισ μονάδασ, ο παραλιπτθσ (γονζασ/κθδεμόνασ)
υπογράφει Υπεφκυνθ Διλωςθ, ςτθν οποία αναφζρει ρθτά ότι παρζλαβε τθ ςυγκεκριμζνθ ςυςκευι
(αναλυτικι περιγραφι), αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ αφενόσ μεν επιςτροφισ τθσ ανωτζρω
ςυςκευισ ςτθ ςχολικι μονάδα, όταν εκλείψουν οι λόγοι, για τουσ οποίουσ του παραχωρικθκε θ
χριςθ τθσ (π.χ. όταν λιξει θ αναςτολι τθσ δια ηϊςθσ λειτουργίασ των ςχολικϊν μονάδων) ι
οποτεδιποτε του ηθτθκεί από τθ Διεφκυνςθ τθσ ςχολικισ μονάδασ και αφετζρου, καταβολισ
αποηθμίωςθσ ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο ι αντικατάςταςθσ τθσ θλεκτρονικισ ςυςκευισ ςε περίπτωςθ
απϊλειασ, καταςτροφισ ι βλάβθσ, θ οποία υπερβαίνει τθν αναμενόμενθ από τθ ςυνικθ χριςθ τθσ
και δεν οφείλεται ςε ελάττωμα τθσ ςυςκευισ, κακϊσ και ςε περίπτωςθ που απλϊσ αρνθκεί τθν
επιςτροφι τθσ ςτθ ςχολικι μονάδα, από τθν οποία τθν παρζλαβε.»

Κατά ςυνζπεια καλοφμε τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ των μακθτϊν, οι οποίοι
πλθροφν τα παραπάνω κριτιρια, να ςυμπλθρϊςουν τθ ςχετικι αίτθςθ και
να τθν υποβάλουν μαηί με τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςε αυτιν,
από Πζμπτθ 26-11-2020 ζωσ και Παραςκευι 27-11-2020, με ζναν από τουσ
παρακάτω τρόπουσ:
* ςτο email του ςχολείου mail@3dim-gerak.att.sch.gr ι
* ςτο γραμματοκιβώτιο του ςχολείου

ι

* ςτο προςωπικό του ςχολείου 9.00-11.00 πμ
η Δ/ντρια του ςχολείου

