
Αγαπεηνί γνλείο, 

Σαο ελεκεξώλνπκε πσο ηε Δεςηέπα, 12 Σεπηεμβπίος 2022 ζηηο 9.00 πκ ζα γίλεη ν 

Αγηαζκόο γηα ηελ έλαξμε ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο 2022-23, ζην πξναύιην ηνπ Σρνιείνπ 

καο. Μεηά ην ηέινο ηεο ηειεηήο, νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ζα απνρσξήζνπλ κε ηε 

ζπλνδεία ησλ γνλέσλ ηνπο. 

Θα παπαμείνοςν ζηο ζσολείο οι γονείρ και οι μαθηηέρ/ηπιερ ηηρ Α΄ ηάξηρ γηα κηα 

ζύληνκε γλσξηκία θαη ελεκέξσζε, ε νπνία ζα γίλεη ζην Ακθηζέαηξν ηνπ Σρνιείνπ. 

Η σπήζη μάζκαρ είναι πποαιπεηική. 

Τελ Τπίηη, 13 Σεπηεμβπίος 2022, ην ζρνιείν ζα ιεηηνπξγήζεη κανονικά: 

Ππωινή Ζώνη: 7.00 – 8.00 πκ (πξνζέιεπζε εγγεγξακκέλσλ καζεηώλ/ηξηώλ από 

7.00-7.15 πκ.) 

Ππωινό Ππόγπαμμα: 8.00 – 13.15 πκ (πξνζέιεπζε από 8.00-8.15 πκ θαη 

απνρώξεζε α) 13.15 γηα ηηο Α, Β θαη Γ ηάμεηο, β) 13.20 (γηα ηηο Γ, Δ, ΣΤ ηάμεηο). 

Καηά ηελ απνρώξεζε ηα κεγαιύηεξα αδέιθηα ζα απνρσξνύλ καδί κε ηα κηθξόηεξα. 

Ολοήμεπο Ππόγπαμμα: 13.15 – 17.30. Η απνρώξεζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζα γίλεηαη 

αλάινγα κε ηελ ώξα πνπ έρεηε δειώζεη. 

Οι ώπερ αποσώπηζηρ είναι α) 14.55, β) 15.50, γ) 17.30. 

Μεζημεπιανό θαγηηό – Διαηποθική Αγωγή Ολοήμεπος Σσολείος (13.25 – 14.00) 

Τν θαγεηό ησλ καζεηώλ/ηξηώλ παξαζθεπάδεηαη από ηνπο γνλείο ζην ζπίηη θαη 

κεηαθέξεηαη από ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο ζην ζρνιείν. Πξνηείλνπκε ηε ρξήζε ζεξκόο 

θαγεηνύ (ζεξκνκπόι) γηα ηε κεηαθνξά θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ θαγεηνύ. Ωζηόζν 

ππάξρεη θαη ε δπλαηόηεηα ρξήζεο ςπγείνπ θαη θνύξλνπ κηθξνθπκάησλ από ηα 

παηδηά, θαηόπηλ νδεγηώλ ησλ γνλέσλ ηνπο. Σηελ πεξίπησζε απηή ην θαγεηό ζα 

κεηαθέξεηαη ζε εηδηθό θιεηζηό ζθεύνο θαη ζα αλνίγεη θαηά ηελ ώξα ηεο θαηαλάισζήο 

ηνπ. 

Οη καζεηέο/ηξηεο ζα πξέπεη λα έρνπλ καδί ηνπο κηα θαζαξή πεηζέηα γηα λα ηε 

ζηξώζνπλ ζην ζξαλίν ηνπο γηα ην θαγεηό, πηξνύλη/θνπηάιη, λεξό θαη ραξηνπεηζέηεο. 

Οη εθπαηδεπηηθνί ζα επηβιέπνπλ ηε δηαδηθαζία, ζα θαζνδεγνύλ θαη ζα βνεζνύλ 

ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο, ώζηε λα απνθηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο δεμηόηεηεο πνπ αθνξνύλ 

ζηε δηαδηθαζία ηνπ γεύκαηνο πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηνύληαη απηόλνκα. 

Τα βηβιία ζα δνζνύλ ζηνπο καζεηέο ηελ Τξίηε ηελ 1ε ώξα. 

Σύληνκα ζα ζαο ζηείινπκε θαη αλαιπηηθόηεξεο νδεγίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζρνιείνπ. 

Να ςπενθςμίζοςμε όηι μέσπι και Δεςηέπα μποπείηε να δηλώζεηε ζςμμεηοσή ζηο 

διεςπςμένο ολοήμεπο. 

 


