
ΟΔΗΓΙΕΣ  ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

1. Άφιξη και Αναχώρηση μαθητών Γυμνασίου από την πλαϊνή πόρτα για το 

Γυμνάσιο 

2. Έχει πραγματοποιηθεί η διαρρύθμιση των αιθουσών σύμφωνα με τις 

οδηγίες του Υπουργείου (1,5 μέτρο απόσταση μαθητών, μισοί μαθητές). 

Και δημιουργήθηκαν 2 ομάδες. Η ομάδα Α έρχεται Δευτέρα, Τετάρτη και 

Παρασκευή και η ομάδα Β Τρίτη και Πέμπτη και την επόμενη εβδομάδα 

αντίστροφα. 

3. Οι μαθητές περιμένουν στη σειρά μπροστά στο τμήμα τους όπου τους 

περιμένει ο/η καθηγητής/καθηγήτρια του. Μπαίνουν στην τάξη ένας, ένας 

αφού απολυμάνουν τα χέρια τους με το απολυμαντικό που βρίσκεται δεξιά 

στην πόρτα μέσα στην αίθουσα. 

4. Στην τάξη κάθονται ονομαστικά σύμφωνα με τον κατάλογο που έχει ο 

καθηγητής και σε καμία περίπτωση δεν αλλάζουν θέση καθ’ όλη τη διάρκεια 

των μαθημάτων έως 12 Ιουνίου. Στην τάξη δίνουμε έμφαση στην ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

και την ΥΓΙΕΙΝΗ των ΧΕΡΙΩΝ, η ΜΑΣΚΑ είναι προαιρετική. Σημαντικό: Βήχουν 

και φτερνίζονται στον βραχίονα. Δεν ανταλλάσσουν αντικείμενα μεταξύ τους 

(γόμα, στυλό, μολύβι κλπ.) 

5. Διάλειμμα: Εξέρχονται από την τάξη ένας, ένας αφού καθαρίσουν το θρανίο 

τους και προαυλίζονται στον ειδικά μαρκαρισμένο χώρο του τμήματος τους. 

Για νερό και τουαλέτα πηγαίνουν ένας, ένας και υπάρχει και εκεί 

εφημερεύον καθηγητής. Δεν επιτρέπεται αλληλεπίδραση μεταξύ τάξεων. 

Τμημάτων κλπ. Δεν μετακινούνται οι μαθητές σε άλλο χώρο και δεν 

πραγματοποιείται καμία συγκέντρωση σε κοινόχρηστους χώρους. Σταθερή 

συνύπαρξη με την συγκεκριμένη ομάδα. Σταθερή πραγματοποίηση 

διαλείμματος σε άλλο χρόνο.  Ο ένας καθηγητής παραδίδει στον επόμενο. 

Τα παιδιά δεν μένουν ποτέ μόνα τους χωρίς επιτήρηση. 

6. Γυμναστική, μουσική δεν πραγματοποιείται σε κλειστούς χώρους και 

απαγορεύονται αυστηρά ομαδικά παιχνίδια και η χρήση του εξοπλισμού του 

γυμναστηρίου 

7. Αποσυμφόρηση γραφείου καθηγητών. Μία γραφείο διευθύντριας, Μία στο 

γραφείο υποδιευθύντριας και 2 γραφείο καθηγητών. 

8. Το πρόγραμμα της επόμενης εβδομάδας μαζί με το χωρισμό των τμημάτων 

σε ομάδα Α’ που θα έρχεται Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή την πρώτη 

εβδομάδα και ομάδα Β’ που θα έρχεται Τρίτη και Πέμπτη θα τα λάβετε τις 

επόμενες ημέρες.  

9. Παρακαλούνται όλοι οι γονείς και κηδεμόνες που δεν θα στείλουν τα παιδιά 

τους στο σχολείο να αποστείλουν ηλεκτρονικά Υπεύθυνη Δήλωση μη 

προσέλευσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση (E-Mail) του σχολείου 

mail@2gym-chalk.eyv.sch.gr έως την Παρασκευή 15 Μαΐου 2020 

προκειμένου να μην προσμετρηθούν οι απουσίες. Οι σχετικές 2 περιπτώσεις 

μη προσέλευσης επισυνάπτονται και υπάρχουν στο ιστολόγιο του σχολείου. 

Θα διαλέξετε αυτή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε θερμά τους γονείς και 

mailto:mail@2gym-chalk.eyv.sch.gr


κηδεμόνες να συζητήσουν σοβαρά με τα παιδιά τους τα ανωτέρω και όλες 

τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και του ΕΟΔΥ που σας αποστείλαμε, 

διότι η τήρησή τους είναι πολύ σημαντική για την ασφάλεια όλων μας.  


