
Λεητνπξγία Οινήκεξνπ Πξνγξάκκατνο σρ. έτνπο 2017-8 

Σαο ελεκεξώλνπκε πσο από ηε Δεπτέξα 18 Σεπτεκβξίνπ ιεηηνπξγεί ην Οινήκεξν Τκήκα ηνπ ζρνιείνπ 

καο. Μέρξη ηε ζηειέρσζή ηνπ από εθπαηδεπηηθό πνπ ζα ηνπνζεηεζεί εηδηθά γηα απηό ην ζθνπό, ηελ επζύλε 

ηνπ ηκήκαηνο ζα ηελ έρεη ελαιιαθηηθά θάζε εκέξα θαη δηαθνξεηηθόο εθπαηδεπηηθόο. Τν σξάξην ιεηηνπξγίαο 

ηνπ Οινήκεξνπ Τκήκαηνο είλαη ην αθόινπζν: 

Λήμε ππνρξεστηθνύ πξνγξάκκατνο 

13.15-13.20 Μεηάβαζε καζεηώλ ζηελ αίζνπζα Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο 

13.20-14.00 1ε ώξα Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο- Σίηηζε καζεηώλ 

14.00-14.15 Δηάιεηκκα 

14.15-15.00 2ε ώξα- Μειέηε, Πξνεηνηκαζία 

15.00-15.15 Δηάιεηκκα 

15.15-16.00 3ε ώξα- Επηιεγόκελν δηδαθηηθό αληηθείκελν (αζιεηηζκόο, κνπζηθή, εηθαζηηθά, ζε-

αηξηθή αγσγή θ.ιπ, όηαλ ηνπνζεηεζεί εθπαηδεπηηθόο) 

 

Μέρξη ηελ θάιπςε όισλ ησλ σξώλ ηνπ πξσηλνύ πξνγξάκκαηνο θαη ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ ζηηο 13.15, θα-

ηά ην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί (12.25 – 13.20) νη καζεηέο ηνπ Οινήκεξνπ Τκήκαηνο ζα παξακέλνπλ ζε απ-

ηό ππό ηελ επίβιεςε εηδηθά νξηζκέλνπ εθπαηδεπηηθνύ. 

Τν Οινήκεξν Τκήκα ζηεγάδεηαη πξνζσξηλά ζηελ αίζνπσα 8 ηνπ 1
νπ

 νξόυνπ, ελώ ν ρώξνο ζίηηζεο βξίζθε-

ηαη επίζεο ζηνλ όξνθν απηό καδί κε ην ςπγείν.  

Γηα τελ απντειεσκατηθότεξε ιεητνπξγία παξαθαινύκε πξνσέμτε τα αθόινπζα: 

Αλ ην θαγεηό ησλ καζεηώλ ρξεηάδεηαη δέζηακα, παξαθαινύκε ηνπνζεηήζηε ην ζε δνρείν 

θαηάιιειν γηα υνύξλν κηθξνθπκάτσλ (όρη κεηαιιηθά δνρεία)  

Οη καζεηέο λα έρνπλ καδί ηνπο ην θαηάιιειν σθεύνο (θνπηάιη ή πηξνύλη) θα-

ζώο θαη κηα πεηζέηα πνπ ζα ζηξώλνπλ θάησ από ην θαγεηό ηνπο. 

 Τν πξσί θαηά ηελ πξνζέιεπζε ησλ καζεηώλ ζην ζρνιείν, ζα αλεβαίλνπλ ζηνλ όξνθν θαη ζα 

ηνπνζεηνύλ ην θαγεηό ηνπο ζην ςπγείν (αλ απηό ρξεηάδεηαη), βάδνληαο κέζα κόλν ην δνρείν 

ηνπ θαγεηνύ (όρη θαη ηελ ηζάληα ηνπ θαγεηνύ). Τελ τσάλτα τνπ υαγετνύ ζα τελ παίξλνπλ 

καδί τνπο στελ αίζνπσά τνπο. Γηα λα κελ κπεξδεύνληαη, παξαθαινύκε δείμηε ζηνπο καζεηέο 

ην δνρείν ηνπ θαγεηνύ ηνπο, ώζηε λα ην γλσξίδνπλ θαιά, ή βάιηε επάλσ ηνπ έλα δηαθξηηηθό 

ζεκάδη. 

Καηά ηελ παξαιαβή ησλ καζεηώλ, παξαθαινύληαη νη γνλείο λα αλεβαίλνπλ ζηνλ 1
ν
 όξνθν  

λα παίξλνπλ ηα παηδηά ηνπο θαη θεύγνληαο από ην ζρνιείν λα θιείλνπλ πίζσ ηνπο ηελ πόξηα 

ηνπ θηηξίνπ θαζώο θαη ηελ πόξηα ηεο απιήο. 

 

Επραξηζηνύκε πξνθαηαβνιηθά γηα ηε ζπλεξγαζία. 

Από τη Διεφθυνςη του 2ου Δ.Σ. Αλιβερίου (19-09-2017) 
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