
ΠΩΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΑΠΟ  18-05-2020  ΕΩΣ ΚΑΙ  12-06-2020 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ.Υ 

1. Είσοδος των μαθητών στο σχολείο στις 08:15 (από διαφορετικές εισόδους ) και άμεση είσοδο στις τάξεις και 
πάλι από διαφορετικές εισόδους του κτιρίου 

2. Μπαίνοντας στην τάξη απολυμαίνουν τα χέρια με αντισηπτικό και κάθονται με συγκεκριμένη διάταξη από 9 
έως 11 μαθητές ανά τάξη. 

3. Οι μαθητές δεν αγγίζουν πόμολα, διακόπτες αλλά μόνο τα προσωπικά τους αντικείμενα χωρίς να τα 
μοιράζονται με τους συμμαθητές τους. 

4. Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να καθαρίζουν το θρανίο τους με δικά τους μέσα (υγρά μαντιλάκια κλπ). 
5. Στο διάλλειμα εξέρχονται από την τάξη με συγκεκριμένη σειρά και από διαφορετικές εξόδους του κτιρίου. 

Στον προαύλιο χώρο παραμένουν σε συγκεκριμένη θέση. 
6. Τα παράθυρα στην τάξη πρέπει να ανοίγουν για τον απαραίτητο εξαερισμό. 
7. Η είσοδος στην τάξη μετά από κάθε διάλλειμα γίνεται σύμφωνα με τα βήματα 1  και 2. 
8. Η αυλή και οι διάδρομοι του σχολείου ελέγχονται από εφημερεύοντες καθηγητές για την εφαρμογή των 

απαραίτητων αυτών μέτρων. 
9. Απαγορεύεται το παιχνίδι με μπάλα ( μπάσκετ , ποδόσφαιρο , βόλεϊ  κλπ) 
10. Η χρήση μάσκας είναι προαιρετική. 
11. Φαγητό και νερό οι μαθητές θα φέρνουν από το σπίτι. Απαγορεύεται αυστηρά το delivery. 
12. Η διάταξη στην τάξη και οι ώρες διαλλειμάτων με πρόταση του υπουργείου είναι αναρτημένα στην 

ιστοσελίδα του σχολείου. 
13. Το μάθημα με τον μικρό αριθμό των μαθητών ανά αίθουσα θα είναι καλύτερο.  

 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 

• ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
• ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΠΕΙΣΕΤΕ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΝ ΠΙΣΤΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΩΣΤΕ ΚΑΙ 

ΑΥΤΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΟΥΣ 

 

Τώρα ξεκινά η στιγμή της κοινωνικής ευθύνης του συνόλου της σχολικής κοινότητας. 

 

               Σας ευχαριστώ  

Ο  Διευθυντής   

Προίσκος Γεώργιος 


