
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Αγαπητοί γονείς,  κηδεμόνες και παιδιά, 

Σας ενημερώνουμε ότι ο αγιασμός για την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022 θα 

πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 13/9/2020 και ώρα 8.30 π.μ. στον προαύλιο χώρο του σχολείου 

μας. Ο αγιασμός θα αρχίσει 8.30. Μετά τη λήξη του αγιασμού ο ιερέας θα περνάει από τις 

αίθουσες για να αγιάσει. 

Προσέλευση: 

Τάξεις: Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄: Λόγω των νέων συνθηκών οι μαθητές των τάξεων Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ θα 

προσέλθουν στο χώρο του σχολείου 08.00-08.10. Οι μαθητές, φορώντας τη μάσκα τους, θα 

περάσουν στις τάξεις τους, που θα τους υποδείξουν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα βρίσκονται 

στην εξώπορτα, και θα περιμένουν τον ιερέα μέσα στην αίθουσα. Οι γονείς δε θα μπουν στον 

χώρο του σχολείου. 

Α΄ Τάξη:  Τα παιδιά της Α΄ τάξης  θα περάσουν  στον προαύλιο χώρο 08.10-08.25 με έναν μόνο 

συνοδό-κηδεμόνα, , φορώντας όλοι τη μάσκα τους και κρατώντας τις προβλεπόμενες 

αποστάσεις και θα παραμείνουν στον προαύλιο χώρο. Εκεί θα γίνει μία πρώτη ενημέρωση των 

γονέων της Α΄ από τις δασκάλες των τμημάτων της Α΄. 

 Αποχώρηση:  

Μετά το πέρας του αγιασμού θα αποχωρήσουν από την κεντρική είσοδο γονείς και παιδιά της 

Α’ ώστε στη συνέχεια να αποχωρήσουν και οι υπόλοιποι μαθητές ως εξής:  

Β’ και Γ΄ τάξη από την κεντρική είσοδο 

Δ’, Ε’, ΣΤ’ τάξεις από την πόρτα του νηπιαγωγείου 

Την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου οι μαθητές θα προσέλθουν κανονικά στο σχολείο σύμφωνα με 

τις ώρες άφιξης  με τις τσάντες τους, φορώντας τις μάσκες τους. Θα μπαίνουν μόνοι τους στο 

σχολείο, όπως και πέρσι, και θα κατευθυνθούν στις αίθουσές τους. Στην είσοδο θα υπάρχουν 

εκπαιδευτικοί που θα δίνουν οδηγίες και οι δασκάλες της Α΄ για να συγκεντρώσουν τα παιδιά 

τους.  



Τα βιβλία θα μοιραστούν στους μαθητές την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου. Υπενθυμίζεται πως η 

είσοδος των μαθητών/τριών στο χώρο του σχολείου γίνεται με την επίδειξη αυτοδιαγνωστικού 

ελέγχου που πραγματοποιείται δύο φορές την εβδομάδα (Τρίτη και Παρασκευή) και έχει 

δηλωθεί στη σχετική πλατφόρμα. Ειδικά για τη πρώτη εβδομάδα το πρώτο test θα 

προσκομιστεί από τη Δευτέρα. 

 Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους του σχολείου. (καλό θα 
ήταν, τα παιδιά να έχουν μαζί τους περισσότερες από μία μάσκες προστασίας) 

 Οι μαθητές/τριες που θα φοιτούν στο Ολοήμερο πρόγραμμα, θα έχουν μαζί τους 
φαγητό που δε θα απαιτεί ζέσταμα. 

 Παρακαλούμε να τηρούνται οι ακριβείς ώρες προσέλευσης και αποχώρησης. 
 Μετά την προσέλευση ή την παραλαβή του παιδιού σας να αποχωρείτε άμεσα από 

την έξοδο του σχολείου. 
 Τυχόν επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς θα γίνεται μόνο με συνεννόηση, και όχι 

στις ώρες προσέλευσης/αποχώρησης των μαθητών. 
 Γονείς/κηδεμόνες που παραλαμβάνουν μαθητές που αποχωρούν από διαφορετικές 

εξόδους, παρακαλούνται να ενημερώσουν ώστε τα μεγαλύτερα παιδιά να περιμένουν 
στο χώρο του προαύλιου, μέχρι να τα παραλάβουν. 

Ώρες άφιξης στο σχολείο 
 Οι μαθητές των τάξεων Α’ και Ε’ προσέρχονται στο χώρο του σχολείου μεταξύ 08:00 και 08:10 πμ 

 Οι μαθητές των τάξεων Β’ και ΣΤ’ προσέρχονται στο χώρο του σχολείου μεταξύ 08:10 και 08:20 πμ 

 Οι μαθητές των τάξεων Γ’ και Δ’ προσέρχονται στο χώρο του σχολείου μεταξύ 08:20 και 08:30 πμ 

Η προσέλευση των μαθητών όλων των τάξεων γίνεται από την Κεντρική Είσοδο του συγκροτήματος 

(οδός Αριστοφάνους). 

Ώρες αποχώρησης από το σχολείο 

 Οι μαθητές της τάξης Α’ αποχωρούν από την Κεντρική Είσοδο του συγκροτήματος (οδός 
Αριστοφάνους) μεταξύ  13:00 και 13:10  

 Οι μαθητές της τάξης Β’ αποχωρούν από την Κεντρική Είσοδο του συγκροτήματος (οδός 
Αριστοφάνους) μεταξύ  13:10 και 13:20  

 Οι μαθητές της τάξης Γ’ αποχωρούν από την Κεντρική Είσοδο του συγκροτήματος (οδός 
Αριστοφάνους) μεταξύ  13:20 και 13:30  

 Οι μαθητές της τάξης Δ’ αποχωρούν από την Πλαϊνή Είσοδο του συγκροτήματος (οδός 
Καραολή&Δημητρίου) μεταξύ  13:05 και 13:15  

 Οι μαθητές της τάξης Ε’ αποχωρούν από την Πλαϊνή Είσοδο του συγκροτήματος (οδός 
Καραολή&Δημητρίου) μεταξύ  13:15 και 13.25 

 Οι μαθητές της τάξης ΣΤ’ αποχωρούν από την Πλαϊνή Είσοδο του συγκροτήματος (οδός 
Καραολή&Δημητρίου) μεταξύ  13:20 και 13:30  

Παρακαλούμε να επισκέπτεστε τακτικά την ιστοσελίδα μας, για να ενημερώνεστε για θέματα 
λειτουργίας του σχολείου. 

Καλή σχολική χρονιά με υγεία και δύναμη για όλους μας! 


