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ΟΔΗΓΙΕΣ  ΠΡΟΣ  ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ                      

ΤΟΥ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ  
 

    Αγαπητοί γονείς  
 

                  Α΄    ΑΝΟΙΓΜΑ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ -  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
 

          Το σχολείο ξεκινάει την επαναλειτουργία του από 17/5/2020  έως 12/6/2020.  

        Δεν θα πραγματοποιηθούν γραπτές εξετάσεις και ο βαθμός θα είναι ο μέσος όρος 

των δύο τετραμήνων. 

        Σε περίπτωση που ο βαθμός δεν είναι προβιβάσιμος για ένα μαθητή, ο μαθητής 

παραπέμπεται στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.  
     

Β΄  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
        

            Το κάθε τμήμα σπάει σε δύο υποτμήματα (π.χ. Α1:  Α1.1 & Α1.2).  Έτσι σε κάθε 

τάξη κάθε μέρα θα είναι οι μισοί μαθητές του τμήματος.  

             Το ένα υποτμήμα έρχεται τη μία εβδομάδα:  Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή  και 

το  άλλο  Τρίτη, Πέμπτη  και την επόμενη εβδομάδα αντίστροφα. 

            Σε ποιο τμήμα ανήκει το παιδί σας, θα το δείτε στα συνημμένα της παρούσας 

οδηγίας, στην ιστοσελίδα του σχολείου, ενώ θα ενημερωθείτε με κάθε πρόσφορο μέσο  και 

από τους υπεύθυνους καθηγητές του τμήματος.  
  

Γ΄  ΑΣΦΑΛΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ & ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ  
 

            Οι μαθητές θα προσέρχονται στο σχολείο με το ΚΤΕΛ, όπως γίνονταν και στο 

παρελθόν. Το σχολείο έχει φροντίσει και στείλει αναλυτικές καταστάσεις στο ΚΤΕΛ με 

τον ακριβή αριθμό μαθητών ανά  περιοχή και ανά μέρα, ώστε η μεταφορά των μαθητών να 

γίνεται με ασφαλή τρόπο. 
 

            Προσοχή στη λήξη των μαθημάτων: Το πρόγραμμα λήξης είναι 14:00 μ.μ., όμως 

επειδή αρκετοί συνάδελφοι θα απουσιάζουν με ειδικές άδειες πολλά τμήματα θα σχολούν 

πιο νωρίς. 

          Παρακαλούμε για τη συνεργασία σας:  Σ’  αυτές τις περιπτώσεις για λόγους 

ασφαλείας των μαθητών, παρακαλείσθε να έρχεστε να παίρνετε τα παιδιά σας  την ώρα 

που σχολούν.  

        Το σχολείο θα φροντίσει να έχετε το πρόγραμμα εγκαίρως στη διάθεσή σας, ώστε να 

προγραμματίζετε τις μετακινήσεις σας.  
 

Δ΄  ΠΡΟΑΥΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
 

     Ακολουθώντας τις οδηγίες του Υπουργείου εκτός από τις αίθουσες διαμορφώσαμε 

και το πρόγραμμα των μαθημάτων έτσι, ώστε  για κάθε τμήμα να υπάρχουν τρία 

διαλείμματα του ενός τετάρτου, ώστε από το μισό σχολείο, που έρχεται καθημερινά, το 

μισό πάλι να συναυλίζεται (βλ. σχετικό συνημμένο). 
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      Το κάθε τμήμα θα συναυλίζεται στο δικό του χώρο (βλ. σχετικό συνημμένο) και θα 

υπάρχει επιβλέπων καθηγητής σε κάθε χώρο και σε κάθε διάλειμμα για να τηρούνται τα 

μέτρα προστασίας.  
 

Ε΄  ΥΓΕΙΝΗ  

       Σε κάθε τάξη θα υπάρχει αντισηπτικό για τους μαθητές.  

      Καθαρίστριες  θα υπάρχουν και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου, ενώ 

μετά την αποχώρηση ων μαθητών τα θρανία θα απολυμαίνονται με ειδικό υλικό. 

      Οι τουαλέτες του Γυμνασίου είναι κλειδωμένες και αντιστοιχούν μία σε κάθε τάξη 

αγοριών και μία σε κάθε τάξη κοριτσιών και τα κλειδιά οι μαθητές τα παίρνουν από το 

γραφείο της γραμματείας. Με άλλα λόγια, δεν είναι όλες κοινές για όλους. 

     Το σχολείο έχει απολυμανθεί όλο από ειδική εταιρεία στις 8/5/2020.  
 

ΣΤ΄  ΟΙ  ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΡΑΤΟΥΝ 

       Οι μαθητές φέρνουν τις δικές του κασετίνες και δεν δανείζουν, ούτε δανείζονται 

πράγματα (π.χ. μολύβια) από τους συμμαθητές τους.  

       Φέρνουν το δικό τους  νεράκι και το δεκατιανό από το σπίτι τους, καθώς ΔΕΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ κυλικείο στο σχολείο.  

        Φέρνουν τα δικά τους αντισηπτικά μαντηλάκια και το δικό τους αντισηπτικό, αν το 

επιθυμούν. 

        Η χρήση της μάσκας δεν είναι υποχρεωτική, αλλά και δεν απαγορεύεται για το 

μαθητή ή τον εκπαιδευτικό που θα ήθελε να κάνει χρήση της.  
     

Ζ΄  Η  ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 

         Η προσέλευση κάθε τρίτου ατόμου στο χώρο του σχολείου απαγορεύεται την ώρα 

λειτουργίας του σχολείου για την ασφάλεια των παιδιών σας. 

         Οποιοδήποτε ραντεβού με το σχολείο θα κλείνετε κατόπιν συνεννόησή σας με τη 

γραμματεία του σχολείου (τηλ. 2821077212  & gymalikigram@gym-alikian.chan.sch.gr)  

         Για την επίδοσή του παιδιού σας θα έρχεστε σε τηλεφωνική επαφή με τον 

καθηγητή. 
 

Η΄  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

    Σε περίπτωση που το παιδί σας ανήκει σε ευπαθή ομάδα ή έχετε άτομα που ανήκουν 

σε ευπαθή ομάδα και θέλετε το παιδί σας να μην έρχεται στο σχολείο, παρακαλώ 

επικοινωνήστε με τη γραμματεία του σχολείου, προκειμένου να σας καθοδηγήσει σχετικά 

με τη διαδικασία.   
 

Θ΄  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

      Τέλος, είναι ανάγκη να επικαιροποιήσουμε εκ νέου τα στοιχεία σας για την 

απρόσκοπτη επικοινωνία μαζί σας. Γι’ αυτό φροντίστε να δημιουργήσετε όλοι σας ένα 

λογαριασμό email.  

    Aπό τις πρώτες μέριμνες του σχολείου είναι να σας αποσταλεί μέσω των παιδιών σας 

μία φόρμα με τα στοιχεία σας. Παρακαλούμε να τη συμπληρώσετε και να μας την 

αποστείλετε.  
 

       Το σχολείο βρίσκετε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε  
         

        Παρακαλούμε για τη συνεργασία σας, ώστε να αντιμετωπίσουμε από κοινού και αυτή 

την περίοδο, αλλά και για να προετοιμαστούμε για το μέλλον.  

          

                         Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.   

                                            ΚΑΛΟ  ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 
 

                                                          Ο  Δ/ντης 

                                        Γεώργιος  Καρκάνης 
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