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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ  
Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,  
Το σχολείο μας, ενόψει της επανέναρξης λειτουργίας, και προκειμένου να εξασφαλιστούν 
συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, υπενθυμίζει 
τους παρακάτω κανονισμούς λειτουργίας:  
 
1. ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ:  

• Οι καγκελόπορτες που οδηγούν στο προαύλιο θα χρησιμοποιούνται και οι δύο και θα 
ανοίγουν από τις 8.00 π.μ..  

• Οι Α’, Β’ και Γ’ τάξεις θα προσέρχονται από τις 8.00 έως τις 8.10 π.μ.  

• Οι Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξεις θα προσέρχονται από τις 8.10 έως τις 8.20 π.μ.  
 
Τα αδέρφια θα εισέρχονται μαζί ακόμη και αν είναι από διαφορετική τάξη.  
• • Η πόρτα θα παραμένει ανοιχτή και υπό επίβλεψη το αργότερο έως τις 8.25. 
Κατόπιν θα κλειδώνεται και η είσοδος αργοπορημένων μαθητών θα γίνεται στο πρώτο 
διάλειμμα.  

• • Η αποχώρηση των γονέων επιβάλλεται να γίνεται άμεσα για την αποφυγή 
συγχρωτισμού. Σας παρακαλούμε να αποφεύγονται οι συζητήσεις και η παράταση της 
παραμονής σας έξω από το σχολείο.  
• Οι μαθητές θα δείχνουν τη σχολική κάρτα στους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται 
στην είσοδο. 
 
2. ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΑΣΜΑ:  
 
• • Για την αποχώρηση έχουν διαχωριστεί οι δυο καγκελόπορτες του προαυλίου ως 
εξής:  
 

➢ Από τη μεγάλη πόρτα αποχωρούν τα τμήματα: Α1, Β1, Β2, Δ1, Ε1 ΚΑΙ ΣΤ2.  

➢ Από τη μικρή πόρτα αποχωρούν τα τμήματα: Δ2, Γ1, Ε2 και ΣΤ1΄.  
 
• • Οι ώρες αποχώρησης έχουν διαφοροποιηθεί και θα γίνονται σταδιακά ως εξής:  
 

➢ Οι μαθητές της Α και Β τάξης θα σχολούν από τις 13.00 έως τις 13.05 μ.μ.  

➢ Οι μαθητές της Γ και Δ τάξης θα σχολούν από τις 13.05 έως τις 13.10 μ.μ.  

➢ Οι μαθητές της Ε και ΣΤ τάξης θα σχολούν από τις 13.10 έως τις 13.15 μ.μ.  
 

✓ Όσοι μαθητές είναι αδέρφια, οι μεγαλύτεροι θα ακολουθούν και θα σχολούν μαζί με τα 
μικρότερα αδέρφια τους (οι εκπαιδευτικοί θα δώσουν τις σχετικές οδηγίες στα παιδιά) .  



 
Παρακαλούνται οι γονείς να παραλαμβάνουν εγκαίρως τα παιδιά τους και να μην 
παραμένουν στις εξόδους ή στον περιβάλλοντα χώρο και να αποχωρούν άμεσα για την 
αποφυγή του συνωστισμού. Επίσης, κατά την περίοδο αναμονής του σχολάσματος, να 
τηρούνται οι αποστάσεις και μεταξύ των γονέων.  
 
Το πρόγραμμα των μαθημάτων και των διαλειμμάτων δεν αλλάζει και παραμένει το ίδιο.  
 
Η ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 
 
Υπενθυμίζουμε πως για την προσέλευση των μαθητών θα πρέπει να έχετε μαζί σας την 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΜΑΘΗΤΗ που σας είχε δοθεί το προηγούμενο διάστημα, 
ενώ ο συνοδός του μαθητή θα πρέπει να έχει στείλει μήνυμα με τον κωδικό Β4 στο 13033. 


