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ΟΓΖΓΗΔ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ 
 

Α. ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΚΑΗ ΑΠΟΥΩΡΖΖ ΜΑΘΖΣΩΝ 

Γηαηεξνύκε γηα ην ζύλνιν ηεο καζεηηθήο θνηλόηεηαο ηελ ίδηα ώξα πξνζέιεπζεο θαη 

απνρώξεζεο όπωο ίζρπε κέρξη ηώξα (8:00 – 8:15 θαη 13:15). Κάζε άιιε επηινγή ζα ήηαλ 

δπζιεηηνπξγηθή γηα πάξα πνιιέο νηθνγέλεηεο.  

 

Καζεκεξηλά ζηε ζπκβνιή  Αζαλαζίνπ Γηάθνπ θαη Κππξίωλ Αγωληζηώλ, ζα βξίζθνληαη ν 

θύιαθαο ηνπ ρνιείνπ (θνο Πέηξνο) κε ηνλ εθάζηνηε εθεκεξεύνληα εθπαηδεπηηθό.  

ηε ζπκβνιή Π.Π. Γεξκαλνύ θαη Κππξίωλ Αγωληζηώλ ζα βξίζθνληαη ε επηζηάηξηα ηνπ 

ρνιείνπ (θα Καηεξίλα) κε  ηνλ εθάζηνηε εθεκεξεύνληα εθπαηδεπηηθό. 

 

Καηά ηηο ώξεο πξνζέιεπζεο θαη απνρώξεζεο ζηνλ πεδόδξνκν ηεο Κππξίωλ Αγωληζηώλ 

δηέξρνληαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν καζεηέο θαη καζήηξηεο. Παξαθαινύκε πνιύ ηνπο 

γνλείο ιόγω ηωλ έθηαθηωλ ζπλζεθώλ λα αθήζνπλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρώξν ειεύζεξν γηα 

ρξήζε κόλν από ηελ εθπαηδεπηηθή θαη καζεηηθή θνηλόηεηα, ώζηε λα καο επηηξαπεί λα 

αθήζνπκε ηελ ίδηα ώξα πξνζέιεπζεο θαη απνρώξεζεο γηα όιν ην ρνιείν.  

 

Γηα όιε ηελ πεξίνδν πνπ είλαη επηβεβιεκέλν λα εθαξκόδνληαη ηα κέηξα αζθάιεηαο 

δεκηνπξγνύληαη ηέζζεξηο (4) είζνδνη πξνζέιεπζεο θαη απνρώξεζεο ηωλ παηδηώλ: 

1) Η είζνδνο πνπ βξίζθεηαη επί ηεο Αζαλαζίνπ Γηάθνπ αθξηβώο δίπια από ηέινο ηνπ 

Νεπηαγωγείνπ, ζα ρξεζηκνπνηείηαη από ην ζύλνιν ηωλ καζεηώλ-καζεηξηώλ ηεο 

Σ ηάμεο. 

 

2) Η είζνδνο πνπ βξίζθεηαη ζην πξναύιην ηνπ λένπ θηεξίνπ επί ηεο Κππξίωλ 

Αγωληζηώλ, ζα ρξεζηκνπνηείηαη από ηα παηδηά ηωλ ηκεκάηωλ Γ1, Γ2, Δ1, Δ2 θαη 

Δ3 . 

 

3) Η είζνδνο πνπ βξίζθεηαη ζην πξναύιην ηνπ παιαηνύ θηεξίνπ επί ηεο Κππξίωλ 

Αγωληζηώλ ζα ρξεζηκνπνηείηαη από ηνπο καζεηέο-καζήηξηεο ηωλ Α θαη Β 

ηάμεωλ. 

 

4) Η είζνδνο πνπ βξίζθεηαη επί ηεο Π.Π. Γεξκαλνύ ζα ρξεζηκνπνηείηαη από ηα 

παηδηά ηωλ ηκεκάηωλ Γ1, Γ2 θαη Γ3. 
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Β. ΓΔΝΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ 

 

1) Τπελζπκίδνπκε όηη ε ρξήζε κάζθαο είλαη ππνρξεωηηθή ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ρνιείνπ. Έρνπλ πξνβιεθζεί πνιιέο ελαιιαθηηθέο γηα δηαιείκκαηα 

κάζθαο θαη μεθνύξαζεο ηωλ παηδηώλ ζαο. ηελ ππνρξεωηηθόηεηα ηεο ρξήζεο θακία 

παξέθθιηζε δελ επηηξέπεηαη, ρωξίο αληίζηνηρε ηαηξηθή γλωκάηεπζε. Καιό ζα ήηαλ 

θαζεκεξηλά λα ππάξρεη θαη δεύηεξε κάζθα ζηελ ηζάληα ηνπο θαζώο θαη έλα παθέην 

αληηζεπηηθά καληηιάθηα. 

2) ε πεξίπηωζε κηθξήο αδηαζεζίαο ηωλ παηδηώλ ζαο, ζαο παξαθαινύκε λα παξακέλνπλ 

ζπίηη γηα πξνιεπηηθνύο ιόγνπο. 

3) ε πεξίπηωζε ηαηξηθώλ ζπκπηωκάηωλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο ηωλ παηδηώλ ζην 

ρνιείν, ζα ελεκεξώλεζηε άκεζα γηα ηελ παξαιαβή ηνπο θαη ην ρξνληθό δηάζηεκα κέρξη 

ηελ απνρώξεζε ζα παξακέλνπλ ζε εηδηθά δηακνξθωκέλνπο ρώξνπο ηνπ ρνιείνπ. 

4) Θεξκή παξάθιεζε λα ελεκεξώλεηε άκεζα ην ρνιείν ζε πεξίπηωζε πνπ εθδειωζεί 

θάπνην θξνύζκα ζην νηθείν πεξηβάιινλ ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο πνπ θνηηά ζην ρνιείν 

καο. 

5) Παξακέλνπλ ελεξγέο νη εηδηθέο πιαηθόξκεο e-class θαη e-me θαη ζα ρξεζηκνπνηνύληαη 

από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο γηα ηελ αλάξηεζε ηνπ νπνηνπδήπνηε επηθνπξηθνύ πιηθνύ. 

6) Σα παηδηά θέξνπλ ζηελ ηζάληα ηνπο ό,ηη έρεη ζρέζε κε ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία θαη ην 

θαγεηό ηνπο. Καιό ζα ήηαλ λα ζπδεηήζεηε θαη εζείο καδί ηνπο, όηη πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνύλ ΜΟΝΟ ηα δηθά ηνπο αληηθείκελα θαη λα θαηαλαιώλνπλ ΜΟΝΟ ην δηθό 

ηνπο θαγεηό. ην πξόβιεκα πνπ δεκηνπξγείηαη όζνλ αθνξά ηα θεξάζκαηα θαηά ηηο 

γηνξηέο – γελέζιηα, απνθαζίζηεθε λα επηηξαπνύλ α) ηππνπνηεκέλα – πξν-ζπζθεπαζκέλα 

πξνϊόληα ή β) πξνϊόληα από ην θπιηθείν ηνπ ρνιείνπ.  

 

 

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ  

 

 

  

ΣΕΩΡΣΕΖ ΘΔΟΦΗΛΟ   


