
93μ Δ..Αζεκώκ «Γνεγόνεξ Θαμπνάθεξ» 

 

Αγαπεημί μαξ Γμκείξ & Κεδεμόκεξ, Αγαπεμέκα μαξ παηδηά, 

 

Γοπόμαζηε ημ μήκομά μαξ κα ζαξ βνίζθεη, όιμοξ θαη όιεξ ογηείξ θαη 

δοκαημύξ/έξ, εζάξ θαη όια ηα αγαπεμέκα ζαξ πνόζςπα. 

 Αθήκμκηαξ πίζς μαξ  όιεξ ηηξ δοζθμιίεξ θαη ηηξ πνςηόγκςνεξ 

θαηαζηάζεηξ πμο βηώζαμε ιόγς ημο COVID 19, βνηζθόμαζηε μπνμζηά ζε μία κέα 

πνόθιεζε, αοηή ηεξ επακαιεηημονγίαξ ημο ζπμιείμο μαξ. 

Αθμιμοζώκηαξ ηόζμ ηηξ μδεγίεξ ημο Υπμονγείμο Παηδείαξ πμο αθμνμύκ 

ηεκ επακαιεηημονγία ηςκ ζπμιείςκ ηςκ Πνςημβάζμηαξ Γθπαίδεοζεξ, όζμ θαη ηηξ 

μδεγίεξ θαη ηα πνωηόθμιια  ημο ΓΟΔΤ ζπεηηθά με ηεκ πνμζηαζία ηςκ παηδηώκ 

μαξ θαη όιςκ ηςκ μειώκ ηεξ ζπμιηθήξ θμηκόηεηαξ από ημκ θμνςκμσό, 

εθπμκήζαμε έκα ζπέδημ επηζηνμθήξ, ημ μπμίμ ζαξ παναζέημομε παναθάης:  

Πέμπηε,28/05/20: Οη εθπαηδεοηηθμί εκεμενώζεθακ γηα ζέμαηα 

αζθαιείαξ, ογεημκμμηθμύ εκδηαθένμκημξ, θαζώξ θαη θαζεμενηκήξ ιεηημονγίαξ 

θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ ηνέπμοζαξ εβδμμάδαξ. 

Παναζθεοή,29/5/20: Πνμεημημαζία ημο ζπμιείμο βάζεη ημο 

πνςημθόιιμο ημο ΓΟΔΥ. 

Δεοηένα, 01/06/20: Γπακαιεηημονγία όιςκ ηςκ ηάλεςκ Δεμμηηθμύ.  

 

Γηδηθόηενεξ εκένγεηεξ πμο αθμνμύκ ηεκ επακαιεηημονγία: 

 

1. Καζμνίζηεθε εηδηθόξ πώνμξ, ζημ ηζόγεημ ημο ζπμιείμο, ζημκ μπμίμ, ζε 

πενίπηςζε ακάγθεξ, ζα πνέπεη κα μδεγεζεί θαη κα παναμείκεη εθεί μέπνη ηε 

μεηαθμνά ημο, μπμημδήπμηε άημμμ εμθακίζεη ζομπηώμαηα ζομβαηά με COVID-19 

μέζα ζημ ζπμιηθό πώνμ. Σημκ ζογθεθνημέκμ πώνμ ζα οπάνπμοκ πεηνμονγηθέξ 

μάζθεξ, γάκηηα θαη αιθμμιμύπμ ακηηζεπηηθό. Γηα ηε δηαπείνηζε ύπμπημο 

θνμύζμαημξ μνίζηεθακ, ςξ Υπεύζοκε ε κμζειεύηνηα θ. Βμύιγανε Αηθαηενίκε θαη 

ςξ ακαπιενώηνηα οπεύζοκε ε εθπ/θόξ θ. Δειεγηακκάθε Αιελάκδνα. 

2.Σμ Οιμήμενμ δε ζα ιεηημονγήζεη.  

3.Όιεξ μη ηάλεηξ έπμοκ δηαηνεζεί ζε οπμ-ημήμαηα ηα μπμία ζα 

ιεηημονγήζμοκ εθ πενηηνμπήξ (ημ 1μ οπμ-ημήμα ζα ένπεηαη ζημ ζπμιείμ 

ΔΓΤΣΓΡΑ-ΣΓΣΑΡΣΕ-ΠΑΡΑΗΓΤΕ, ηεκ εβδμμάδα από 01-06-2020 έςξ 05-



06-2020 θαη ημ 2μ οπμ-ημήμα, ΣΡΖΣΕ-ΠΓΙΠΣΕ, 02-06-20 & 05-06-20) θαη 

ακηίζηνμθα. 

4. Η ζπμιηθή μμκάδα έπεη εθμδηαζηεί θαηά πνμηεναηόηεηα με ηα  

απαηημύμεκα ογεημκμμηθά οιηθά. 

5. Δηαννοζμίζαμε ηηξ ζπμιηθέξ ηάλεηξ έηζη, ώζηε κα δηαμμνθώκεηαη: 

α) έκαξ μαζεηήξ ακά ζνακίμ. 

β) ε απόζηαζε μεηαλύ ηςκ μαζεηώκ ζοκμιηθά με ημ ζνακίμ κα ηζμύηαη με 

1,5 μέηνμ μήθμξ.  

 
 

γ) ηα ζνακία κα έπμοκ θμηκό πνμζακαημιηζμό  

 

6. Όια ηα μαζήμαηα ζα γίκμκηαη ζηηξ ζπμιηθέξ αίζμοζεξ. Η αίζμοζα 

πμιιαπιώκ πνήζεςκ, ε βηβιημζήθε, ημ ενγαζηήνημ Πιενμθμνηθήξ, μη πνμβμιηθέξ 

ηάλεηξ θαη ε ηναπεδανία (ιόγς με ιεηημονγίαξ ημο Οιμήμενμο) δε ζα 

ιεηημονγήζμοκ.  

7. Δε ζα οπάνλεη ακαπνμζανμμγή ημο Ωνμιμγίμο Πνμγνάμμαημξ.  

Τα δηαιείμμαηα όμςξ ζα ακαπνμζανμμζημύκ. 

Οη μαζεηέξ ζα θάκμοκ δηάιεημμα ζε ζογθεθνημέκμ μνημζεηεμέκμ πώνμ ηεξ 

αοιήξ, ακά οπμ-ημήμα θαη δε ζα ένπμκηαη ζε επαθή με μαζεηέξ άιιςκ ημεμάηςκ.  

Θα ακεβμθαηεβαίκμοκ ηηξ ζθάιεξ ζύμθςκα  με ημ ζπέδημ εημημόηεηαξ γηα ημκ 

ζεηζμό, θναηώκηαξ ηεκ απόζηαζε ημο 1,5 μ.  

Σηηξ βνύζεξ μη μαζεηέξ ζα γεμίδμοκ ηα μπμοθάιηα ημοξ (δεκ ζα πίκμοκ κενό από 

ηε βνύζε με ημ ζηόμα). Λόγς ορειώκ γηα ηεκ επμπή ζενμμθναζηώκ είκαη 

απαναίηεηε ε πνήζε θαπέιμο ζημοξ ελςηενηθμύξ πώνμοξ. 

Ο ανηζμόξ ηςκ εθεμενεοόκηςκ ζα ακένπεηαη ζε έλη (06) & ηα οπμ-ημήμαηα ζα 

θάκμοκ ηα δηαιείμμαηα ςξ ελήξ:   

Α΄Β΄Γ΄ηάλεηξ : 1μ δηάιεημμα 9.25-9.40, 2μ δηάιεημμα  11.05-11.25 & 3μ 

δηάιεημμα 12.05 -12.20     

Δ΄Γ΄Σ΄ηάλεηξ : 1μ δηάιεημμα. 9.45-10.10, 2μ δηάιεημμα 11.30-11.45 & 3μ 

δηάιεημμα 12.25-12.35.  



  Καηά ηε δηάνθεηα ημο δηαιείμμαημξ μη αίζμοζεξ ζα αενίδμκηαη θοζηθά ακμίγμκηαξ 

ηα πανάζονα. 

  

8. Σε θάζε ηάλε έπεη ακανηεζεί εκεμενςηηθό οιηθό γηα ηεκ ηήνεζε ηςκ 

μέηνςκ ογηεηκήξ θαη οπάνπεη ακηηζεπηηθό ζηεκ είζμδμ ηεξ αίζμοζαξ. 

9. Σπεηηθά με ηε δοκαηόηεηα ζύγπνμκεξ εθπαίδεοζεξ μέζς ηεξ 

πιαηθόνμαξ Webex ημο ΥΠΑΙΘ, από ηεκ ηάλε ημο ζπμιείμο, ζαξ εκεμενώκμομε 

πςξ δεκ είκαη δοκαηή, ιόγς έιιεηρεξ ελμπιηζμμύ (ε/ο, μηθνόθςκα, θάμενεξ θιπ). 

Οη εθπαηδεοηηθμί ζα ζαξ εκεμενώζμοκ ζπεηηθά με  ηεκ Γλ απμζηάζεςξ 

εθπαίδεοζε. 

10. Τα μαζήμαηα ζα ιήλμοκ ζηηξ 26/6/2020.  

 

 

Πνωηκή πνμζέιεοζε 

 

Οη μαζεηέξ/ηνηεξ ζα ένπμκηαη ζημ ζπμιείμ ζηηξ 08:00 θαη  ζα 

ακεβαίκμοκ ζηηξ ηάλεηξ ημοξ, έκαξ - έκαξ, μία - μία, θναηώκηαξ ηηξ απμζηάζεηξ 

όπμο ζα ημοξ πενημέκεη μ/ε εθπαηδεοηηθόξ. Γθεί ζα γίκεηαη ε πνμζεοπή θαη ζα 

λεθηκά ε δηδαζθαιία. Καηά ηεκ είζμδό ημοξ ζημ θεκηνηθό θηίνημ ζα οπάνπεη 

επηβιέπςκ εθπαηδεοηηθόξ. 

Οη γμκείξ δεκ ζα μπαίκμοκ ζηεκ είζμδμ ημο ζπμιείμο θαη ζα 

παναμέκμοκ ζημκ πεδόδνμμμ ηεξ Ποζέμο.  

  Παναθαιμύμε, κα θναηάηε ηηξ απμζηάζεηξ μεηαλύ ζαξ, ζημκ πεδόδνμμμ 

θαη κα απμθεύγεηε ημκ ζοκςζηηζμό.  

Ε πόνηα ζα θιείκεη ζηηξ 8.15 θαη δεκ ζα ακμίγεη γηα ηεκ πνμζέιεοζε 

θαζοζηενεμέκωκ μαζεηώκ/ηνηώκ. Παναθαιμύμε κα μαξ βμεζήζεηε ζε αοηό, 

θαηακμώκηαξ ηηξ δοζθμιίεξ ηωκ ζοκζεθώκ. Ε ζοκέπεηά ζαξ θαη μ ζεβαζμόξ 

πνμξ όιμοξ, ζα είκαη ζύμμαπμξ ζημ ένγμ μαξ.  

Οη μαζεηέξ/ηνηεξ, ζα πνέπεη κα θνμκηίζεηε κα έπμοκ μαδί ημοξ 

μπμοθάιη κενό θαη θάηη θαγώζημμ γηα ηα δηαιείμμαηα θαζώξ ημ θοιηθείμ δε ζα 

ιεηημονγεί. 

ΠΡΟΟΥΕ: ΣΑ ΠΑΖΔΖΑ ΠΟΤ ΠΑΡΟΤΖΑΔΟΤΚ ΤΙΠΣΩΙΑΣΑ 

ΠΡΖΚ ΓΡΘΟΤΚ ΣΟ ΥΟΘΓΖΟ (ΠΤΡΓΣΟ, ΑΗΟΙΕ ΗΑΖ ΔΓΗΑΣΖΗΟ 

ΠΤΡΓΣΟ, ΑΔΖΑΘΓΖΑ, ΒΕΥΑ θιπ) ΚΑ ΠΑΡΑΙΓΚΟΤΚ ΑΠΑΡΑΖΣΕΣΩ 

ΣΟ ΠΖΣΖ ΗΑΖ ΟΖ ΓΟΚΓΖ ΚΑ ΓΚΕΙΓΡΩΚΟΤΚ ΣΟ ΥΟΘΓΖΟ. 



Απόπωνεζε - Θήλε ηωκ μαζεμάηωκ 

 

Σηε ιήλε ηωκ μαζεμάηωκ ε απμπώνεζε ζα γίκεηαη με ζογθεθνημέκε 

ζεηνά. 

Πημ ζογθεθνημέκα, μη γμκείξ/θεδεμόκεξ ηςκ Σ΄, Γ΄, Δ΄ ηάλεςκ ζα  ζηέθμκηαη 

μπνμζηά θαη ζε απόζηαζε από ηεκ θεκηνηθή είζμδμ θαζώξ ζα παναιαμβάκμοκ 

πνώημη ηα παηδηά ημοξ ζηηξ 13:15. 

 Οη γμκείξ/θεδεμόκεξ ηςκ Α΄, Β΄,Γ΄ ηάλεςκ ζα βνίζθμκηαη ζε απόζηαζε πίζς 

από ηεκ πνμακαθενζείζα μμάδα γμκέςκ, θαζώξ ζα παναιαμβάκμοκ ηα παηδηά 

ημοξ μεηά ηεκ 1ε μμάδα απμπώνεζεξ. 

Γπηζεμαίκμομε όηη μη επηζθέπηεξ ζημ ζπμιείμ απαγμνεύμκηαη αοζηενά. 

Η επηθμηκςκία ηςκ γμκέςκ/θεδεμόκςκ με ημ ζπμιείμ ζα γίκεηαη απμθιεηζηηθά 

ηειεθςκηθά (210 9231 030) ή μέζς ειεθηνμκηθμύ ηαποδνμμείμο (mail@93dim-

athin.att.sch.gr). 

 

Τπεκζομίδμομε ηα ζεμακηηθόηενα ζεμεία ηωκ μέηνωκ θαηά ημο 

θμνωκμϊμύ γηα ημοξ μαζεηέξ/ηνηεξ: 

- Όπη ζοκωζηηζμόξ/ζογπνωηηζμόξ ζε θιεηζημύξ ή/θαη ακμηπημύξ 

πώνμοξ 

- Όπη ακηαιιαγή ακηηθεημέκωκ 

- Όπη επαθή με μαζεηέξ άιιωκ ημεμάηωκ 

- Όπη πένη ζημ ζηόμα, ζηε μύηε ή ζηα μάηηα 

- Απόζηαζε 1,5 μέηνμο 

- ωζηό πιύζημμ πενηώκ  

- Υνήζε ακηηζεπηηθμύ  

- Βήλημμ ή θηένκηζμα ζημκ αγθώκα 

 

 

Παναθαιμύμε κα εοαηζζεημπμηήζεηε  ηα παηδηά  

γηα ηεκ επηζηνμθή ημοξ ζημ ζπμιείμ.  

ημ blog ημο ζπμιείμο έπεη ακανηεζεί ζπεηηθό οιηθό. 

  

Κα ζοδεηήζεηε με ηα παηδηά ηηξ μδεγίεξ πμο έπεηε ιάβεη, θαζώξ θαη 

ηηξ παναθάηω πιενμθμνίεξ, γηα κα ηενεζμύκ πηζηά μη κέμη θακόκεξ 

ιεηημονγίαξ θαη ημ πνόγναμμα ημο ζπμιείμο με ζηόπμ κα παναμείκμοκ όια ηα 

mail@93dim-athin.att.sch.gr
mail@93dim-athin.att.sch.gr


μέιε ηεξ ζπμιηθήξ θμηκόηεηαξ αζθαιή θαη ογηή. Έπμομε εμπηζημζύκε ζημοξ 

μαζεηέξ μαξ θαη ζηηξ μηθμγέκεηέξ ημοξ, αιιά πνέπεη κα ζοκεζίζμομε γνήγμνα 

όιμη μαξ ημκ κέμ ηνόπμ ιεηημονγίαξ ημο ζπμιείμο θαηά ηεκ πενίμδμ ηεξ 

πακδεμίαξ, ώζηε κα ελαζθαιηζηεί ε ογεία όιωκ μαξ.  

 

 

 

ΤΠΓΚΘΤΙΖΔΟΤΙΓ ΠΩ ΠΡΓΠΓΖ: 

 

 1) Οη γμκείξ ηςκ μαζεηώκ /ηνηώκ ηεξ Γ΄ Σάλεξ, μέπνη ηηξ 25 Ιμοκίμο 

2020, κα πνμζθμμίζμοκ ζημ ζπμιείμ ηα ΑΔΤΙ (Αημμηθό Δειηίμ Υγείαξ).  

2) Οη γμκείξ πμο επηζομμύκ κα εγγναθμύκ ηα παηδηά ημοξ ζημ Οιμήμενμ 

Πνόγναμμα ηεκ ενπόμεκε ζπμιηθή πνμκηά κα πνμζθμμίζμοκ, ζομπιενςμέκε, ηεκ 

ζπεηηθή αίηεζε, θαζώξ θαη βεβαηώζεηξ ενγαζίαξ, θάνηεξ ακενγίαξ θιπ., ζημκ 

εθπαηδεοηηθό ημο ημήμαημξ. 

3) Να επηζηναθμύκ όια ηα βηβιία πμο έπμοκ δακεηζηεί μη μαζεηέξ/ηνηεξ 

από ηε δακεηζηηθή βηβιημζήθε ημο ζπμιείμο.  

4) Να θοιαπημύκ όια ηα βηβιία ηεξ θεηηκήξ πνμκηάξ, 2019-20, γηαηί ζα 

πνεζημμπμηεζμύκ ζηεκ ανπή ηεξ  επόμεκεξ πνμκηάξ, 2020-21, γηα κα 

μιμθιενςζεί ε ύιε πμο δεκ δηδάπηεθε ιόγς ηεξ έθηαθηεξ ζοκζήθεξ. 

 

Γοπόμαζηε ζε όιμοξ & όιεξ ζαξ ογεία θαη  θαιή δύκαμε!!! 

Πενημέκμομε ηα παηδηά μαξ με πανά θαη ακοπμμμκεζία!!! 

θαη κα ζομάζηε πωξ ΣΑ ΗΑΘΤΣΓΡΑ ΓΡΥΟΚΣΑΖ 

ΗΑΖ ΟΘΑ ΘΑ ΠΑΚΓ ΗΑΘΑ!!! 
 

Η Δηεοζύκηνηα 

 

Σηέιια Πνςηόπαπα  

& μ Σύιιμγμξ Δηδαζθόκηςκ ημο 93 Δ.Σ.Α 


