
Οδηγίες  προς τους μαθητές και μαθήτριες 

Αγαπημένοι μας μαθητές  η ευχή όλων να επιστρέψουμε στο σχολείο γίνεται 

πραγματικότητα. Αυτή η επιστροφή όμως στο πλαίσιο της πανδημίας είναι μια 

πρωτόγνωρη εμπειρία για όλους.  Η προσαρμογή μας στα νέα δεδομένα δεν θα έχει κανένα 

πρόβλημα αν τηρήσουμε όλοι ευλαβικά τους κανόνες προστατεύοντας έτσι τον εαυτό μας 

και τους άλλους. Πολύ σημαντική η ατομική ευθύνη όλων στην σχολική κοινότητα. 

Νιώθουμε λοιπόν ασφαλείς, συνυπάρχουμε και είμαστε όλοι μαζί υπεύθυνοι και 

δημιουργικοί. Αγαπημένοι μας μαθητές σε όλη αυτήν την προσπάθεια θα είστε βοηθοί μας. 

Σ΄ αυτήν την προσπάθεια είμαστε όλοι μαζί. 

1. Το τμήμα χωρίζεται σε δύο ομάδες. Η Α ομάδα παρακολουθεί το πρόγραμμα 

Δευτέρα –Τετάρτη  –Παρασκευή και η Β ομάδα Τρίτη – Πέμπτη  και αντίθετα 

την επόμενη εβδομάδα. Έχετε και το πρόγραμμα και τον χωρισμό των 

τμημάτων σε ομάδες. 

2. Εισέρχεστε από τις πόρτες της αυλής και βγαίνετε από αυτές στο τέλος του 

προγράμματος. 

3. Θα υπάρχουν κανονικά τα λεωφορεία στα οποία είναι υποχρεωτικό να φοράτε 

μάσκες. 

4. Οι μάσκες  στο σχολείο είναι προαιρετικές. 

5. Θα έχετε μαζί σας νερό ή ό, τι άλλο χρειαστείτε γιατί δεν θα λειτουργεί το 

κυλικείο. 

6. Θα προστατεύετε τον εαυτό σας και το σχολείο σας. 

7. Θα πλένετε συχνά τα χέρια σας με σαπούνι και νερό, θα χρησιμοποιείτε 

αντισηπτικό. 

8. Είναι καλό να έχετε μαζί σας αντισηπτικό κ γάντια που ίσως χρησιμοποιηθούν 

στα ατομικά όργανα. Στο σχολείο βέβαια υπάρχουν αντισηπτικά σε κάθε τάξη 

και ειδικά απολυμαντικά επιφανειών.  

9. Πρέπει να κρατάτε την απόσταση του 1. 5 μέτρου από τον άλλον, να προσέχετε 

να μην αλλάζετε θρανίο, να μην παίρνετε τα πράγματα του άλλου π.χ να μην 

ανταλλάσετε μολύβια ή βιβλία και θα απολυμαίνουμε τις επιφάνειες.  

10. Όταν υπάρχουν κενά θα είστε σε απόσταση ο ένας από τον άλλον στο προαύλιο 

11. Όσοι θα έχετε Ξένες γλώσσες , και μαθήματα επιλογής , και θα πρέπει να 

αλλάζετε τάξη θα πηγαίνετε με προσοχή, θα απολυμαίνετε πριν και μετά τις 

επιφάνειες των θρανίων σας με την βοήθεια του καθηγητή σας αν δεν  έχει 

γίνει αυτό από το προσωπικό καθαριότητας. 

12. Οι τάξεις θα αερίζονται πολύ καλά, τα παράθυρα θα είναι ανοικτά μόνιμα. 

13. Όσοι έχετε μουσικό όργανο θα το φέρετε μαζί σας για το μάθημα και όσοι έχετε 

δανειστεί μουσικό όργανο να το επιστρέψετε σας παρακαλώ στο σχολείο. 

14. Σε περίπτωση που δεν νιώθετε καλά θα ενημερώσετε άμεσα τον καθηγητή σας. 

Αν η αδιαθεσία ξεκινά από το σπίτι θα ενημερώσετε του γονείς και θα μείνετε 

σπίτι μέχρι να νιώσετε τελείως καλά 

15. Είμαστε σε εγρήγορση, βγαίνουμε διάλειμμα με ασφάλεια τηρώντας τις 

οδηγίες των καθηγητών μας και μπαίνουμε στην τάξη την επόμενη ώρα. 



16. Προσοχή: θα πρέπει, σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου,  να προσέξετε 

και να διατηρήσετε  όλα τα βιβλία σας για την αξιοποίησή τους την επόμενη 

χρονιά.  

Καλή αντάμωση  

Η Διευθύντριά σας 

Αρετή Τζανετοπούλου 

 

  


