
Λειτουργία σχολείου κατά την περίοδο της πανδημίας 
 

Α. Είσοδος στο σχολείο: Για τα παιδιά (και τους εκπαιδευτικούς του Γυμνασίου)  

αποκλειστικά από την οδό Χλόης 

Β. Ώρα προσέλευσης μαθητών: Στις 8.30.  

Αν και τα καλοριφέρ θα λειτουργούν, καλό θα ήταν τα παιδιά να έχουν μαζί και κάποιο 

πανωφόρι για να μην κρυώνουν, όταν τα παράθυρα των αιθουσών θα είναι ανοικτά. Επίσης, 

επειδή το σχολείο δεν διαθέτει προσωρινά κυλικείο, οι γονείς θα πρέπει να  μεριμνήσουν για 

το φαγητό και το νερό των παιδιών τους. Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι απαγορεύεται η χρήση 

κινητών τηλεφώνων κατά την παραμονή των παιδιών στο σχολείο. Ωστόσο  μπορούν τα 

παιδιά να έχουν μαζί τους κινητό τηλέφωνο για χρήση σε ώρα ανάγκης, όμως 

απενεργοποιημένο και στην τσάντα τους. Για την απώλειά του κινητού  το σχολείο δεν φέρει 

ευθύνη.  

 

Γ. Χώροι συγκέντρωσης μαθητών: 

 

- Α΄ Γυμνασίου στο χώρο του προαυλίου στην πίσω πλευρά του σχολείου, όπως 

εισερχόμαστε από την οδό Χλόης   

- Β΄ Γυμνασίου χώρος πυλωτής – κυλικείου (είσοδος από Χλόης και αμέσως αριστερά 

και στην πυλωτή) 

- Γ΄ Γυμνασίου κάτω προαύλιο – μπάσκετ (είσοδος από Χλόης και στη συνέχεια 

κάθοδος στο κάτω προαύλιο) 

 

Δ.  Είσοδος στο κτήριο: 

 

1. Α΄ τάξη: από την κόκκινη πόρτα εισόδου (πλευρά οδού Χλόης)  και διαμοιρασμός 

μπροστά στο cine: Δεξιά και επάνω από πράσινη σκάλα τα τμήματα Α1 και Α3. Ευθεία και 

αριστερά επάνω από κόκκινη σκάλα τα τμήματα Α2 και Α4. 

2. B΄ και Γ΄ τάξεις: από τις δύο πόρτες του προαυλίου που χρησιμοποιούνται αυτή την 

εποχή από το Γυμνάσιο:   

-  Τη μεσαία,  της οποίας η κουπαστή είναι βαμμένη πράσινη για τα τμήματα Α1, Α3, 

Β1, Β4, αίθουσα Covid, για αίθουσα 205, Γ1 και Γ4, και  

-  τη δεξιά (κοντά στο κυλικείο), της οποίας η κουπαστή είναι βαμμένη κόκκινη για 

τα τμήματα Α2, Α4, Β2, Β3, αίθουσα 215  και  Γ3. 

3. Ο επικαιροποιημένος πίνακας των αιθουσών των τμημάτων έχει ως εξής: 

Α1 201 

Α2 219 

Α3 202 

Α4 216 

Β1 203 

Β2 217 

Β3 214 

Β4 204

Γ1 209 

   Γ2 CINE 

   Γ3 213 

   Γ4208

4. Το κλιμακοστάσιο, του οποίου η κουπαστή είναι βαμμένη με μπλε χρώμα, δεν 

χρησιμοποιείται από το Γυμνάσιο, παρά μόνο σε ώρα ανάγκης. 

5. Πριν από την έναρξη (8.30), καθώς και την ώρα των διαλειμμάτων, οι μαθητές και 

μαθήτριες δεν θα ανεβαίνουν στις τάξεις, ενώ θα κινούνται πάντοτε στα δεξιά της σκάλας 

ή του διαδρόμου, τηρώντας τις προβλεπόμενες αποστάσεις. 

 

Ε. Διαλείμματα  

1. Α΄ τάξη: έξοδος για διάλειμμα από Α΄ όροφο, κόκκινη πόρτα δίπλα στο Cine και  χρήση 

προαυλίου Χλόης.  

2. Β΄ και Γ΄ τάξεις: κάθοδος από τις σκάλες που χρησιμοποίησαν και στην άνοδο 

(κεντρική πράσινη και δεξιά κόκκινη) και παραμονή στο επάνω προαύλιο. Η Β΄ τάξη 

στην πυλωτή του κυλικείου και η Γ τάξη στο προαύλιο που αντιστοιχεί στο Γυμνάσιο. 

3. Το κάτω προαύλιο δεν θα χρησιμοποιείται κατά τα διαλείμματα.  



4. Κατά την παραμονή των μαθητών στο σχολείο (μάθημα και διαλείμματα) είναι 

υποχρεωτική η χρήση μάσκας, καθώς και η αποφυγή συγχρωτισμού στο προαύλιο και 

στις τουαλέτες.  

5. Με το τέλος του διαλείμματος η είσοδος στο σχολείο γίνεται με τις οδηγίες των 

εφημερευόντων εκπαιδευτικών και από τις ίδιες εισόδους που χρησιμοποιήθηκαν κατά 

την έναρξη των μαθημάτων (8.30). Απαιτείται προσοχή στην τήρηση των 

αποστάσεων!! 

6. Οι μαθητές και μαθήτριες του Γυμνασίου δεν θα κάνουν χρήση των χώρων και των 

τουαλετών του Λυκείου.  

7. Οι ώρες διδασκαλίας και διαλειμμάτων διαμορφώνονται ως εξής: 

 
ΩΡΕΣ:                          1η 2η 3η 4η 5η 6η 7η 

Α΄ 

ΟΜΑΔΑ: 

(Α1, Α3, Β1, 

Β4, Γ1, Γ4) 

 

8.30-

9.15 

9.15-

10.00 -Δ    

10.15-

11.00 

11.00-

11.45 -Δ   

12.00-

12.45 

12.45-

13.30 -Δ  

13.45-

14.25 

 

ΩΡΕΣ:                          1η 2η 3η 4η 5η 6η 7η 
Α΄ 

ΟΜΑΔΑ: 

(Α2, Α4, Β2, 

Β3, Γ2, Γ3) 

8.30-

9.15 - Δ 

9.30-

10.15 

10.15-

11.00- Δ 

11.15-

12.00 

12.00-

12.45-Δ 

13.00 – 

13.45 

13.45-

14.25 

 

Σημείωση   

Η έναρξη του σχολικού προγράμματος γίνεται στις 8:30 

Το επτάωρο για όλα τα τμήματα τελειώνει στις 14:25 

Το εξάωρο για την Α΄ ομάδα  (Α1, Α3, Β1, Β4, Γ1, Γ4) τελειώνει στις 13:30 

Το εξάωρο για την Β΄ ομάδα (Α2, Α4, Β2, Β3, Γ2, Γ3) τελειώνει στις  13:45. 

 

ΣΤ. Σε περίπτωση αδιαθεσίας μαθητή/μαθήτριας τηρείται το πρωτόκολλο ενεργειών του 

ΕΟΔΥ για τον Covid 19. Οι γονείς θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι για επικοινωνία με το 

σχολείο, ώστε να ενημερωθούν σε περίπτωση της ξαφνικής αδιαθεσίας του παιδιού τους.  

 

 

 Από τη Διεύθυνση του σχολείου 

 


