
1ν Γ Κνξπδαιινύ 
 
 
Αγαπεηνί γνλείο θαη θεδεκόλεο, 
 
αο ελεκεξώλνπκε πωο ε έλαξμε ηνπ λένπ δηδαθηηθνύ έηνπο ζα πξαγκαηνπνηεζεί 
ηε Γεπηέξα 13 επηεκβξίνπ 2021. 
 
ΔΙΟΓΟ/ΔΞΟΓΟ ΜΑΘΗΣΩΝ 
Η πξνζέιεπζε θαη ε απνρώξεζε ηωλ καζεηώλ ηωλ ηάμεωλ Α1′- Β1′- Γ1′- Γ1′- Δ1′- 
Σ1′ ζα γίλεηαη από ηελ πόξηα ηεο νδνύ Αγίνπ Γεωξγίνπ. 
Η πξνζέιεπζε θαη ε απνρώξεζε ηωλ καζεηώλ ηωλ ηάμεωλ Α2′ - Β2′- Γ2′- Γ2′- Δ2′ - 
Σ2′ ζα γίλεηαη από ηελ πόξηα ηεο νδνύ Κνξαή. 
 
ΠΡΟΟΥΗ! 
Σε Γεπηέξα 13/9/2021 όινη νη καζεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ καδί ηνπο βεβαίωζε 
self-test (ρεηξόγξαθε ή εθηππωκέλε) ή πηζηνπνηεηηθό λόζεζεο ηειεπηαίνπ 
εμακήλνπ γηα ηελ είζνδό ηνπο ζην ζρνιείν. ε αληίζεηε πεξίπηωζε δε ζα επηηξαπεί 
ε είζνδνο ζην ζρνιείν. 
 
 
ΟΓΗΓΙΔ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΟΝΔΙ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΩΝ ΣΑΞΔΩΝ Β΄- Γ΄- Γ΄- Δ΄ 
ΚΑΙ Σ΄ 
Σελ εκέξα απηή νη καζεηέο ηωλ ηάμεωλ Β΄ – Γ΄ – Γ΄ – Δ΄ θαη η΄ (θνξώληαο  
κάζθεο, ηεξώληαο ηηο πξέπνπζεο απνζηάζεηο θαη θξαηώληαο ηηο ηζάληεο ηνπο γηα 
λα παξαιάβνπλ ηα βηβιία) ζα πξνζέιζνπλ ζην ρνιείν από ηηο 9:15 έωο ηηο 9:30 
θαη ζα θαηεπζπλζνύλ ακέζωο  ζηηο αίζνπζεο  δηδαζθαιίαο. Πιεξνθνξίεο ζα 
δίδνληαη  ζηα παηδηά θαηά ηελ είζνδό ηνπο από παξηζηάκελνπο εθπαηδεπηηθνύο. 
Παξαθαινύληαη νη γνλείο ηωλ καζεηώλ ηωλ αλωηέξω ηάμεωλ λα παξακείλνπλ 
εθηόο ρνιείνπ. 
 
ΟΓΗΓΙΔ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΟΝΔΙ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΗ Α΄ ΣΑΞΗ 

Από ηηο 9:15 έωο ηηο 09:30 ζα εηζέιζνπλ νη καζεηέο ηεο Α΄ ηάμεο ζπλνδεπόκελνη 
από έλαλ θεδεκόλα (θνξώληαο όινη κάζθεο θαη ηεξώληαο απνζηάζεηο) θαη ζα 
θαηεπζπλζνύλ ζηνλ αύιεην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ. Δθεί ζα αλαγλωζζεί ζην 
κηθξόθωλν ε θαηαλνκή ηωλ παηδηώλ ζε ηκήκαηα θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί 
γλωξηκία κε ηηο εθπαηδεπηηθνύο θαη ελεκέξωζε ηωλ γνλέωλ. Σα βηβιία ζηνπο 
καζεηέο ηεο ηάμεο απηήο ζα δνζνύλ ηελ επόκελε κέξα.  
 
ΑΓΙΑΜΟ 

ηηο 09:30 έρεη πξνγξακκαηηζηεί ε ηέιεζε ηνπ  αγηαζκνύ γηα ηελ έλαξμε ηνπ 
δηδαθηηθνύ έηνπο ζηνλ αύιεην ρώξν, παξνπζία ηωλ παηδηώλ ηεο Α΄ ηάμεο θαη ηωλ 
θεδεκόλωλ ηνπο . 
Ο ηεξέαο ζην πέξαο ηνπ αγηαζκνύ ζα θαηεπζπλζεί πξνο ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο 
ηνπ ζρνιηθνύ ζπγθξνηήκαηνο. 
Ώξα απνρώξεζεο ηωλ καζεηώλ ηωλ ηάμεωλ Β΄ – Γ΄ – Γ΄ – Δ΄ θαη η΄ ζηηο 10:30. 
 
ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΟΛΟΗΜΔΡΟΤ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ 
Λόγω κε πιήξνπο ζηειέρωζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζωπηθνύ, ην νινήκεξν  ζα 
ιεηηνπξγήζεη πξνζωξηλά κε έλα ηκήκα από Σξίηε 14/9/2021. Σε Γεπηέξα  ζα 
ελεκεξωζνύλ νη γνλείο ηωλ καζεηώλ πνπ ζα πξνζέιζνπλ ζην ηκήκα ηνπ 
νινήκεξνπ. 
 
 Σν πξόγξακκα καζεκάηωλ ζα δίλεηαη θαζεκεξηλά ζηα παηδηά.  
 
 
 
 
Δπρόκαζηε ζηα παηδηά καο θαιή θαη δεκηνπξγηθή ζρνιηθή ρξνληά! Καιή πξόνδν! 
Καιή πγεία θαη θαιή δύλακε ζηνπο γνλείο ηωλ καζεηώλ καο! 


