
ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

 
Αγαπητοί γονείς,  

 
το Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο θα λειτουργήσει από 18/5/2020 στο β  ́ όροφο 

του σχολείου. Θα χρησιμοποιηθούν 12 αίθουσες που θα είναι αίθουσες τμημάτων και 
όχι μαθημάτων, ενώ θα υπάρχει και βοηθητική αίθουσα για πρώτες βοήθειες.  

Προκειμένου να αποφεύγονται οι μετακινήσεις, τα εργαστήρια Πληροφορικής, 
Τεχνολογίας και Εικαστικών δεν θα χρησιμοποιηθούν και οι μαθητές θα παραμένουν 
στην ίδια αίθουσα και στο ίδιο θρανίο ολόκληρη την ημέρα, χωρίς να ανταλλάσσουν 
τα προσωπικά τους αντικείμενα. Στις παραπάνω αίθουσες, οι οποίες θα καθαρίζονται 

και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου, θα υπάρχει διαθέσιμο 
αντισηπτικό. 

Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνεται στις 8.30΄, ώστε να μη συμπίπτουν τα 
διαλείμματα Γυμνασίου-Λυκείου. Το καθημερινό πρόγραμμα θα αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα του σχολείου όπου θα μπορέσετε να δείτε τις λεπτομέρειες. Θα 
καταβληθεί προσπάθεια να μην υπάρχουν κενές ώρες.  

Τα τμήματα του σχολείου, όπως έχετε ήδη ενημερωθεί, θα χωριστούν σε δύο 
ομάδες: 

- Πρώτη ομάδα:  τα υποτμήματα Α1α, Α2α, Α3α, Α4α, Β1α, Β2α , Β3α, Β4α, 
Γ1α, Γ2α, Γ3α, Γ4α  θα έρθουν στο σχολείο για την πρώτη εβδομάδα Δευτέρα-
Τετάρτη και Παρασκευή.  

- Δεύτερη ομάδα : τα υποτμήματα Α1β, Α2β, Α3β, Α4β , Β1β, Β2β, Β3β, Β4β , 

Γ1β, Γ2β, Γ3β, Γ4β  θα έρθουν στο σχολείο για την πρώτη εβδομάδα Τρίτη και 
Πέμπτη. 

Οι μαθητές θα κάνουν διάλειμμα εκ περιτροπής, όπως υποδεικνύεται στο έγγραφο. 
51958/ΓΔ4/ 07-05-2020 του ΥΠΑΙΘ «Επαναλειτουργία των σχολείων Δ/θμιας 

Εκπαίδευσης».  
Για την είσοδο-έξοδο στο Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο θα χρησιμοποιείται μόνο 

η είσοδο της οδού Χλόης. Κατά την άνοδο στον β  ́ όροφο και την κάθοδο των 
παιδιών στο προαύλιο, θα χρησιμοποιηθούν δύο σκάλες και θα τηρούνται οι 

αποστάσεις ασφαλείας.  
Το πρωί οι μαθητές θα συγκεντρώνονται στον χώρο κοντά στην πυλωτή του 

κυλικείου και θα εισέρχονται στο κτήριο υπό την επίβλεψη της διεύθυνσης και των 
εφημερευόντων καθηγητών. Η προσευχή θα γίνεται μέσα στις αίθουσες. Κατά τα 

διαλείμματα, ο προαυλισμός θα γίνεται μόνο στο κάτω προαύλιο και την πυλωτή του 
κυλικείου, όπου θα βρίσκονται και οι εφημερεύοντες καθηγητές. Ο/ Η καθηγητής/ 
τρια που θα κάνει μάθημα πριν από κάθε διάλειμμα θα συνοδεύει το τμήμα του/της 
μέχρι το προαύλιο, όπου θα το παραλαμβάνουν οι εφημερεύοντες καθηγητές. Όταν 

δεν θα υπάρχει διάλειμμα ανάμεσα σε δύο ώρες, θα διατίθεται άτυπα λίγος χρόνος, 
προκειμένου να γίνει η αλλαγή των εκπαιδευτικών και ο αναγκαίος εξαερισμός της 
αίθουσας.  

Τα ντουλαπάκια δεν θα χρησιμοποιούνται και θα οριστούν συγκεκριμένες ημέρες -

ώρες, κατά τις οποίες οι μαθητές θα μπορούν να πάρουν τα πράγματά τους.   
Δεδομένου ότι το κυλικείο δεν θα λειτουργήσει, οι μαθητές θα πρέπει να έχουν 

προμηθευτεί ό,τι χρειάζονται. Επίσης, θα πρέπει να έχουν μαζί τους και το 
προσωπικό τους αντισηπτικό διάλυμα.  

Έως το τέλος της σχολικής χρονιάς δεν θα ισχύσουν οι τακτικές ώρες ενημέρωσης 
των γονέων από τους καθηγητές και θα καταβληθεί  προσπάθεια, σε περίπτωση 
ανάγκης, να βρεθεί ένας εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας των δύο μερών.   



Τέλος, παρότι η χρήση μάσκας είναι προαιρετική, οι μαθητές θα μπορούν να 
φορούν μάσκες , εφόσον το επιθυμούν, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ακόμη 
περισσότερο η υγεία των ίδιων και των υπολοίπων μελών της σχολικής κοινότητας.  

 
Ευελπιστώντας ότι η συνεργασία μας θα είναι αποδοτική και στη δύσκολη αυτή 

κατάσταση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, 
 

Η Διεύθυνση του ΒΠΓ 


