
ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ: 

 

Από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2020, 
εκπαιδευτικοί και μαθητές/τριες επιστρέφουμε στις θέσεις μας. Μια νέα 
καθημερινότητα ξεκινά. Τι πρέπει να γνωρίζουμε για να είναι η προσαρμογή 
όλων ευχάριστη και επιτυχής; 

Ας τα πάρουμε από την αρχή: 

 Από δω και μπρος, λειτουργούμε με  υποτμήματα!  
 Οι ονομαστικές – αλφαβητικές – καταστάσεις με τους μαθητές των 

υποτμημάτων έχουν ήδη σταλεί στα e-mail των γονέων-κηδεμόνων. 
 Τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2020 θα έρθουν ΜΟΝΟ οι μαθητές των 

τμημάτων:  Α1α, Α2α, Α3α, Α4α, Β1α, Β2α, Β3α, Γ1α, Γ2α, Γ3α και Γ4α. 
 Την Τρίτη 19-5- Μαΐου 2020 θα έρθουν ΜΟΝΟ οι μαθητές των 

τμημάτων: Α1β, Α2β, Α3β, Α4β, Β1β, Β2β, Β3β, Γ1β, Γ2β, Γ3β και Γ4β. 
 Το πρώτο κουδούνι χτυπάει τις 08:15 κάθε μέρα και το πρόγραμμα 

μαθημάτων παραμένει το ίδιο  δεν αποκλείονται όμως τροποποιήσεις 
για την μείωση των κενών ωρών. 

 Πρωινή συγκέντρωση ή προσευχή στο προαύλιο δεν κάνουμε.  
Κατευθείαν στις τάξεις μας! 

 Μόνο τις δυο πρώτες μέρες (Δευτέρα και Τρίτη) θα συγκεντρωθούμε 
αραιά και με προσοχή στο κεντρικό προαύλιο για τις πρώτες οδηγίες. 

 Κάθε τάξη εισέρχεται και αποχωρεί από το σχολείο από διαφορετική 
είσοδο/έξοδο.  

 Επίσης, αλλάζουμε αίθουσες διδασκαλίας   κάθε τμήμα/υποτμήμα 
έχει τώρα τη δική του  σταθερή αίθουσα. Ειδικότερα:  
 Α Tάξη: οι μαθητές εισέρχονται στο κτίριο από την κεντρική πόρτα 
του σχολείου,  κατευθύνονται δεξιά και ανεβαίνουν τη σκάλα πριν από 
την αίθουσα της Τεχνολογίας  μάθημα στον Α’ όροφο (πτέρυγα 
Μαθηματικών αιθουσών)  ακολουθούν τις σημάνσεις. 
 Β Τάξη:  οι μαθητές  εισέρχονται στο κτίριο από την πόρτα κάτω από 
την αίθουσα των Καλλιτεχνικών (κάτω από τις σκάλες)   ανεβαίνουν 
στο Β' όροφο  ακολουθούν τις σημάνσεις. 
 Γ Τάξη: οι μαθητές  εισέρχονται στο κτίριο από την πόρτα του 
κυλικείου και ανεβαίνουν στον Α’ όροφο (πτέρυγα Φιλολογικών 
αιθουσών)  ακολουθούν τις σημάνσεις. 



 Σε κάθε τάξη ο μαθητής/τρια έχει το δικό του θρανίο  καλό είναι να 
μην αλλάζει θέση! 

 Τα ντουλαπάκια δε χρησιμοποιούνται πια  οι μαθητές/τριες δε 
συνωστίζονται στον αντίστοιχο χώρο  αφήνουν τσάντες και βιβλία στην 
τάξη τους. 

 Οι μαθητές/τριες είναι καλό να αποφεύγουν τα γραφεία των καθηγητών 
 για ό,τι χρειαστούν υπάρχουν οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί για να 
τους/τις καθοδηγήσουν. 

 Το κυλικείο δε θα λειτουργεί στο σχολείο  καλό είναι οι μαθητές/τριες 
να έχουν μαζί τους το καθημερινό τους φαγητό και το δικό τους 
μπουκάλι με νερό  δεν τα μοιράζονται με τους συμμαθητές/τριές τους. 

 Οι απουσίες καταχωρίζονται  κανονικά. 
 ΩΣΤΟΣΟ:  απουσίες μαθητών/τριών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν 

μετά την επαναλειτουργία των Γυμνασίων τη Δευτέρα 18η Μαΐου, δεν θα 
ληφθούν υπόψη για τον χαρακτηρισμό τις φοίτησής τους, εφόσον ο 
γονέας η ́ κηδεμόνας τους υποβάλει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα 
αναφέρεται ότι συντρέχει η μία από τις δύο ακόλουθες περιπτώσεις: 
Α. «το τέκνο μου ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από 
COVID-19»  
η ́  
Β. «έχω άτομο στο οικογενειακό μου περιβάλλον που ανήκει σε ομάδα 
αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19»  ή «ήδη νοσεί». 
 

Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν οι οδηγίες του ΕΟΔΥ για όλα τα μέλη της 
εκπαιδευτικής κοινότητας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ-ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΣΤΕ 

Ο ΣΔ του 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 


