
 

Σθμαντικι ενθμζρωςθ γονζων ωσ προσ τθ λειτουργία του ςχολείου 

Αίκουςεσ-πόρτεσ-παράκυρα- προαφλιο-τουαλζτεσ 

 Οι πόρτεσ των αικουςϊν κα παραμζνουν ανοιχτζσ ςυνεχϊσ, όπωσ και τα παράκυρα. Δεν κα 

κλειδϊνουν οι πόρτεσ ςτα διαλείμματα. 

 Δε κα ανταλλάςςονται χαρτιά/φωτοτυπίεσ / τετράδια μεταξφ μακθτϊν και μακθτϊν-κακθγθτϊν. Δε 

κα γίνεται αναπαραγωγι φωτοτυπιϊν.  

 Τα τμιματα δε κα αλλάηουν αίκουςεσ.  

 Μετακίνθςθ κα γίνεται μόνο για τα Γαλλικά-Γερμανικά και τθ Φυςικι Αγωγι κατά τθ διάρκεια τθσ 

οποίασ οι μακθτζσ δε κα ζχουν πρόςβαςθ ςε ακλθτικό υλικό. 

 Οι μακθτζσ/τριεσ δε κα αλλάηουν κζςεισ και κα κάκονται ο ζνασ πίςω από τον άλλον κι όχι 

διαγϊνια, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ του Ιατροφ Πνευμονολόγου που επιςκζφκθκε το ςχολείο μασ 

ςτισ 14 Μαΐου. 

 Οι μακθτζσ/τριεσ κα πρζπει να προαυλίηονται ςε ςυγκεκριμζνο ςθμείο του προαυλίου ανά τμιμα.  

 Οι τουαλζτεσ των μακθτϊν/τριϊν κα ανοίγουν μόνο ςε περίπτωςθ που κάποιοσ μακθτισ το ηθτιςει 

από τθν υπάλλθλο κακαριςμοφ που κα βρίςκεται ςτο προαφλιο κατά τθ διάρκεια λειτουργίασ του 

ςχολείου. 

 Όλθ θ Γϋ (εκτόσ του Γ1) κα κάνει διάλειμμα ςτον 1ο όροφο υπό τθν επίβλεψθ των εφθμερευόντων 

κακθγθτϊν. Ζνασ ζνασ κα βγαίνουν από τισ τάξεισ και κα τθροφν τθν απόςταςθ 1,5 μζτρου με 

όλουσ. 

 Στο προαφλιο κα κάνουν διάλειμμα θ Βϋ θ Αϋ και το Γ1 ςε ςυγκεκριμζνα ςθμεία.  

 Οι μακθτζσ/τριεσ τθσ Αϋ τάξθσ κα κατεβαίνουν ζνασ ζνασ τθ ςκάλα πάνω από το κυλικείο και τθ 

ςκάλα δίπλα από το Γ2. 

 Τα διαλείμματα είναι 5λεπτα.  

Απαραίτθτοσ εξοπλιςμόσ μακθτϊν κακθμερινά 

 Μπουκαλάκι με νερό, ϊςτε να αποφεφγουν τισ βρφςεσ 

 Φαγθτό ι δεκατιανό, γιατί το κυλικείο κα είναι κλειςτό 

 Μάςκα προαιρετικά (κα δοκεί από το ςχολείο) 

 Μικρό αντιςθπτικό οποιαςδιποτε μορφισ προαιρετικά (κα υπάρχει ςε κάκε αίκουςα ζνα υγρό 

αντιςθπτικό) 

Επικοινωνία γονζων και μακθτϊν από το ςχολείο 

Για οποιοδιποτε λόγο μακθτισ/τρια κζλει να ζρκει ςτο γραφείο κακθγθτϊν κα ζρχεται μζχρι τθν είςοδο και κα 

λζει τι κζλει. Αν κζλει να ενθμερϊςει τουσ γονείσ του, αυτό κα γίνεται τθλεφωνικά μζςω τθσ Διεφκυνςθσ. 

Επομζνωσ κανζνασ μακθτισ/τρια δε χρθςιμοποιεί το τθλζφωνο του ςχολείου οφτε μπαίνει ςτον προκάλαμο 



του Γραφείου. Σε καμιά περίπτωςθ δε κα ςυνωςτίηονται από και προσ οποιοδιποτε χϊρο εντόσ του 

ςχολείου. 

 

Προαγωγι και απόλυςθ μακθτϊν: προσ αποφυγιν παρεξθγιςεων, κα κζλαμε να ςασ ενθμερϊςουμε ότι: 

 ςφμφωνα με το Υπ’ αρικ. 52826/Δ2/8-5-2020 ΦΕΚ,  ο βακμόσ του Β ϋ τετραμινου των μακθτϊν/τριϊν κα 

προκφψει από τθν αξιολόγθςθ των μακθτϊν/τριϊν για όλο το διάςτθμα λειτουργίασ του ςχολείου, 

δθλαδι από 20 Ιανουαρίου 2020 ζωσ και 11 Μαρτίου 2020 και από 18 Μαΐου 2020 ζωσ και τισ 12 Ιουνίου 

2020. 

 πιο ςυγκεκριμζνα ςτο άρκρο 1 αναφζρονται τα εξισ:  

1.α Ο μαθηηήρ κπίνεηαι άξιορ πποαγωγήρ ή απόλςζηρ, i) όηαν έσει ζε κάθε μάθημα βαθμό εηήζιαρ 

επίδοζηρ ηοςλάσιζηον δέκα (10) ή όηαν έσει γενικό μέζο όπο βαθμών εηήζιαρ επίδοζηρ ηοςλάσιζηον 

δεκαηπία (13).  

1.β Αν δεν πληπούνηαι οι παπαπάνω πποϋποθέζειρ πποαγωγήρ ή απόλςζηρ, ο μαθηηήρ παπαπέμπεηαι ζε 

επαναληπηική εξέηαζη ηον Σεπηέμβπιο ηος επόμενος ζσολικού έηοςρ ζηα μαθήμαηα ζηα οποία ο βαθμόρ 

εηήζιαρ επίδοζηρ είναι μικπόηεπορ από δέκα (10). 

 Αυτό ιςχφει για όλουσ τουσ μακθτζσ είτε κα παρακολουκοφν ςτο ςχολείο είτε εξ αποςτάςεωσ.  

 

Απουςίεσ κατά το διάςτθμα 18 Μαΐου ζωσ 12 Ιουνίου 2020 

 Οι απουςίεσ όλων των μακθτϊν/τριϊν κα προςμετρϊνται για ςτατιςτικοφσ λόγουσ κακθμερινά και κα 

αποςτζλλονται ςχετικζσ εβδομαδιαίεσ ενθμερϊςεισ ςτουσ γονείσ 

 Ωςτόςο, οι απουςίεσ που κα γίνουν δε κα υπολογιςτοφν για τθν προαγωγι / απόλυςθ των μακθτϊν 

 Ωςτόςο θ παρουςία των μακθτϊν/τριϊν δια ηϊςθσ ι εξ αποςτάςεωσ κρίνεται απαραίτθτθ για τθ ςωςτι 

αξιολόγθςι τουσ. 

 

Προςοχι! 

 Οι μακθτζσ/τριεσ κα πρζπει να τθροφν αυςτθρά τισ αποςτάςεισ αςφαλείασ μεταξφ τουσ και με τουσ 

κακθγθτζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια παραμονισ τουσ ςτο ςχολείο 

 Οι μακθτζσ/τριεσ κα πρζπει να πλζνουν τακτικά τα χζρια τουσ τθρϊντασ τισ αποςτάςεισ και ςτισ 

τουαλζτεσ 

 Δεν επιτρζπεται θ είςοδοσ επιςκεπτϊν/γονζων ςτο ςχολείο 

 Επιπλζον 

Κακθμερινά δυο εκπρόςωποι τθσ Πολιτικισ Προςταςίασ κα οργανϊνουν τθν είςοδο και ζξοδο των μακθτϊν από 

το ςχολείο. 


