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ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Αγαπητοί γονείς,  
 

Το σχολείο μας θα επαναλειτουργήσει τη Δευτέρα 18 Μαΐου σύμφωνα με τις οδηγίες του 

ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Παιδείας. Με γνώμονα  την ασφαλή λειτουργία της σχολικής 

μονάδας και την προστασία της υγείας όλων των μελών της σχολικής κοινότητας θα 

εφαρμοστούν τα μέτρα που ακολουθούν.  
 

 

ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΑ 
 

i. Κάθε τμήμα χωρίζεται σε δύο ισοδύναμα υποτμήματα (π.χ. Α1α, Α1β). 

ii. Τα υποτμήματα θα προσέρχονται στο σχολείο και θα παρακολουθούν μαθήματα εκ 

περιτροπής ως εξής: 
 

▪ Α1α - Α2α - Α3α / Β1α - Β2α - Β3α / Γ1α - Γ2α - Γ3α - Γ4α  
την πρώτη και την τρίτη εβδομάδα (18-22 Μαΐου & 1-5 Ιουνίου) τις ημέρες Δευτέρα, 

Τετάρτη και Παρασκευή,  

τη δεύτερη και την τέταρτη εβδομάδα (25-29 Μαΐου & 8-12 Ιουνίου) τις ημέρες Τρίτη 

και Πέμπτη. 
 

▪ Α1β - Α2β - Α3β / Β1β - Β2β - Β3β / Γ1β - Γ2β - Γ3β - Γ4β  
την πρώτη και την τρίτη εβδομάδα (18-22 Μαΐου & 1-5 Ιουνίου) τις ημέρες Τρίτη και 

Πέμπτη,  

τη δεύτερη και την τέταρτη εβδομάδα (25-29 Μαΐου & 8-12 Ιουνίου) τις ημέρες 

Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. 
 

iii. Σε επισυναπτόμενα αρχεία μπορείτε να δείτε το υποτμήμα στο οποίο ανήκει το παιδί 

σας, καθώς και το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων που θα ισχύσει για τη Δευτέρα 

18 Μαΐου και την Τρίτη 19 Μαΐου 2020. 
 

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
 

i. Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνεται κανονικά στις 08.15.  

ii. Οι μαθητές θα εισέρχονται στον αύλειο χώρο του σχολείου από τις 08:05 έως τις 08.15 

και θα κατευθύνονται στο σημείο που θα βρίσκεται ο καθηγητής με τον οποίο έχουν 

μάθημα την 1η ώρα φροντίζοντας να κρατούν πάντα τις αποστάσεις μεταξύ τους. Στις 

08.15 θα ακολουθούν τον καθηγητή στην αίθουσά τους, πάντα σύμφωνα με τις 

οδηγίες του. 

iii. Θα χρησιμοποιούνται και οι δύο είσοδοι του σχολείου (Ναυαρίνου και Ύδρας) κατά 

την προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών από το σχολείο. 
 

 
 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ 
 

i. Τα υποτμήματα θα κάνουν διάλειμμα εκ περιτροπής.   

ii. Στα διαλείμματα οι μαθητές θα προαυλίζονται σε συγκεκριμένο χώρο - διαφορετικό για 

κάθε υποτμήμα, προκειμένου να αποφεύγεται η επαφή τους με μαθητές των άλλων 

υποτμημάτων.  

iii. Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές θα πρέπει να τηρούν τις αποστάσεις 

ασφαλείας.  

iv. Επειδή το κυλικείο δε θα λειτουργεί και οι βρύσες της αυλής θα είναι κλειστές για 

λόγους προστασίας της υγείας των παιδιών, οι μαθητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους 

νερό και φαγητό.  
 

 
 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ 

i. Στις αίθουσες, οι οποίες θα καθαρίζονται και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του 

σχολείου, θα υπάρχει πάντα διαθέσιμο αντισηπτικό. Οι μαθητές, όμως, εάν θέλουν θα 

μπορούν να έχουν μαζί τους και το δικό τους αντισηπτικό διάλυμα ή αντισηπτικά 

μαντιλάκια. 
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ii. Η είσοδος των μαθητών στις τάξεις και η έξοδός τους από αυτές θα γίνεται με βάση 

τις οδηγίες που σας εστάλησαν - με email - την Παρασκευή 15.05.2020. 

iii. Προκειμένου να περιοριστούν οι μετακινήσεις των μαθητών από αίθουσα σε αίθουσα 

τα εργαστήρια Τεχνολογίας και Εικαστικών δε θα χρησιμοποιηθούν. Έτσι όλα τα 

μαθήματα θα γίνονται στην ίδια αίθουσα και τα παιδιά θα κάθονται πάντα στο ίδιο 

θρανίο (με εξαίρεση τα μαθήματα της Πληροφορικής και της β’ ξένης γλώσσας).  

iv. Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ η χρήση μάσκας δεν είναι υποχρεωτική. Ωστόσο, 

αν κάποιοι μαθητές θέλουν να φορούν μάσκα, μπορούν να το κάνουν, αρκεί βεβαίως 

να ξέρουν να τη χρησιμοποιούν σωστά.  

v. Σε ειδική αίθουσα θα οδηγείται και θα παραμένει μέχρι την ασφαλή απομάκρυνσή του 

οποιοδήποτε άτομο εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με COVID 19 μέσα στο σχολικό 

κτήριο. 
 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΟΝΕΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
 

Οι τακτικές ώρες ενημέρωσης από τους καθηγητές σχετικά με την επίδοση και τη φοίτηση των 

παιδιών σας δε θα ισχύσουν έως τη λήξη του σχολικού έτους. Η μεταξύ μας επικοινωνία, 

όποτε χρειαστεί, μπορεί να γίνεται με εναλλακτικούς τρόπους (τηλέφωνο, email). 

 

Είναι πολύ σημαντικό να διαβάσετε προσεκτικά μαζί με τα παιδιά σας τα παραπάνω και να 

τα ενθαρρύνετε να εφαρμόζουν πιστά τις συστάσεις των ειδικών, ώστε να διασφαλιστεί η 

υγεία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.   
 

Είμαι σίγουρος ότι με τη συνεργασία μας θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε και να 

αντιμετωπίσουμε την πρωτόγνωρη αυτή κατάσταση που βιώνουμε όλοι μας. 
 

Εύχομαι υγεία και δύναμη. 

 

 

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 

 

 


