
 

11ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΗ 

 

Λειτουργία του χολείου από Δευτέρα 1/6/2020 

Σρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ από 1/6/2020 έωο 26/6/2020, θαη 

ζύκθωλα κε ηελ εγθύθιην ηνπ ΥΠΑΙΘ 63417/ΓΓ4/ 26-5-2020 θαη ηηο 

νδεγίεο ηνπ ΔΟΓΥ, ηα καζήκαηα ζηηο ηάμεηο κε αξηζκό καζεηώλ έωο 15 

ζα γίλνληαη θαζεκεξηλά. Σηηο ππόινηπεο ηάμεηο ζα γίλνπλ ωο εμήο:  

Τελ πξώηε εβδνκάδα (01/06 εως 05/06) ζα θάλνπλ κάζεκα: 

 Τηο εκέξεο Γεπηέξα - Τεηάξηε - Παξαζθεπή νη ομάδες α ηωλ 

ηκεκάηωλ. 

 Τηο εκέξεο Τξίηε - Πέκπηε νη ομάδες β ηωλ ηκεκάηωλ. 

Την δεύτερη εβδομάδα το αντίθετο κ.ο.κ. 
 Οη νκάδεο α θαη β πξνέξρνληαη από ηνλ ρωξηζκό ηωλ ηκεκάηωλ ζε α 

θαη β κε αιθαβεηηθή ζεηξά (θαηά ηνλ ρωξηζκό, ηα αδέξθηα πνπ 

θνηηνύλ ζην ζρνιείν καο εληάρζεθαλ ζηελ ίδηα νκάδα).  

 Τν πξόγξακκα καζεκάηωλ είλαη ην ίδην πνπ ίζρπε πξηλ ην ζρνιείν 

θιείζεη.  Τν ωξάξην ηνπ ζρνιείνπ είλαη 8:15-13:15. Τν Οινήκεξν δελ 

ζα ιεηηνπξγήζεη. Η πξνζέιεπζε ηωλ καζεηώλ γίλεηαη ζην δηάζηεκα 

8:00-8:15.  

 Τν πξωί νη καζεηέο παξακέλνπλ ζην πξναύιην, ζε ρώξν πνπ ζα ηνπο 

ππνδείμνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη δελ αλεβαίλνπλ ζηηο αίζνπζεο πξηλ ην 

θνπδνύλη. Σην ζρόιαζκα 13:15, νη καζεηέο θεύγνπλ κε ηε ζεηξά αλά 

ηκήκα ζε δύν ρηππήκαηα ηνπ θνπδνπληνύ (δηαθνξά ηξηώλ ιεπηώλ): 

ζην πξώην θνπδνύλη ωο εμήο: Α, Γ1, Ση1, Τκήκα Πιεξνθνξηθήο. Σην 

δεύηεξν θνπδνύλη ωο εμήο: Β1, Β2, Γ2, Γ1, Γ2, Δ1, Δ2, Ση2. 

Παξαθαινύκε νη γνλείο αλά ηκήκα καζεηώλ λα πεξηκέλνπλ ζε 

απόζηαζε δύν κέηξωλ από ηελ πόξηα (δεμηά, αξηζηεξά) γηα λα 

παξαιάβνπλ ηα παηδηά ηνπο θαη λα κελ ζπλωζηίδνληαη κπξνζηά ζηελ 

πόξηα. 

 Σηα δηαιείκκαηα νη καζεηέο παξακέλνπλ αλά ηκήκα ζε 

πξνθαζνξηζκέλνπο ρώξνπο θαη δελ κεηαθηλνύληαη από απηνύο. Σηελ 

ηνπαιέηα πεξηκέλνπλ κε ζεηξά. Καιό ζα ήηαλ λα θξνληίζνπλ λα 

πεγαίλνπλ ηνπαιέηα ζηε δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο θαη όρη ζηε 

δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. Αλά ηκήκα αλεβαίλνπλ θαη θαηεβαίλνπλ 

ζπλνδεία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. Σε πεξίπηωζε βξνρήο, νη καζεηέο 

παξακέλνπλ ζην δηάιεηκκα εληόο ηεο αίζνπζάο ηνπο ππό ηελ επνπηεία 

ηνπ εθπαηδεπηηθνύ.  

 Οη καζεηέο πξέπεη λα απνθεύγνπλ ηνλ ζπλωζηηζκό ζε όινπο ηνπο 

ρώξνπο ηνπ ζρνιείνπ θαη λα έρνπλ απόζηαζε 1,5 κέηξν από ηνλ 

ζπκκαζεηή ηνπο. Πιέλνπλ ηαθηηθά ηα ρέξηα ηνπο κε λεξό θαη ζαπνύλη 



ή βάδνπλ αληηζεπηηθό θπξίωο πξηλ θάλε ην θαγεηό ηνπο θαη κεηά ηελ 

ηνπαιέηα. Πξνζέρνπλ λα κελ αγγίδνπλ ην πξόζωπό ηνπο. Γελ 

αληαιιάζζνπλ αληηθείκελα. Παηρλίδηα κε κπάια ή άιιν αζιεηηθό 

πιηθό απαγνξεύνληαη. 

 Τα παηδηά ζα πξέπεη λα θξνληίδνπλ ην θαγεηό ηνπο θαη λα κελ ην 

κνηξάδνληαη. Να έρνπλ δύν κπνπθαιάθηα κε λεξό γηα λα κε γεκίδνπλ 

από ηηο βξύζεο (νη εμωηεξηθέο βξύζεο ζα παξακείλνπλ θιεηζηέο). Να 

έρνπλ θαπέιν πνπ δελ ζα ην κνηξάδνληαη. Να έρνπλ καδί ηνπο ηα 

απαξαίηεηα: αληηζεπηηθό δηάιπκα θαη καληειάθηα.  Πξνηείλνπκε λα 

έρνπλ δύν μπζκέλα κνιύβηα, μπινκπνγηέο, κία γόκα θαη κία μύζηξα 

θαη έλα δηθό ηνπο καξθαδόξν πίλαθα ζηελ θαζεηίλα πνπ ζα θξαηάλε 

πάληα θαζαξή.  

 Σε πεξίπηωζε πνπ ληώζνπλ αδηαζεζία, εκθαλίζνπλ ππξεηό, βήρα ή 

δπζθνιία ζηελ αλαπλνή, λα ελεκεξώζνπλ ακέζωο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο. Παξαθαινύκε νη γνλείο λα ειέγρνπλ ηαθηηθά ηελ 

πγεία ηωλ παηδηώλ ηνπο. Κξαηήζηε ηα παηδηά ζην ζπίηη αλ ληώζνπλ 

άξξωζηα, επηθνηλωλήζηε άκεζα κε γηαηξό ηεο πξωηνβάζκηαο 

θξνληίδαο πγείαο, θαηά πξνηίκεζε κε γηαηξό πνπ παξαθνινπζεί 

ζπζηεκαηηθά ηα παηδηά, θαη ελεκεξώζηε ην ζρνιείν.  

  Παξαθαινύκε νη γνλείο λα κελ εηζέξρνληαη ζηνλ ρώξν ηνπ ζρνιείνπ. 

Γηα νηηδήπνηε λα επηθνηλωλνύλ πξώηα ηειεθωληθά κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθό ή ηε δηεπζύληξηα.  

 Παξαθαινύκε νη καζεηέο λα αθνινπζνύλ ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο 

ηωλ εθπαηδεπηηθώλ θαη λα ζπκκνξθώλνληαη ζε απηέο πξνθεηκέλνπ λα  

επαλέξζνπλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ κε αζθάιεηα ζην ζρνιηθό 

πεξηβάιινλ θαη ζηε λέα ζρνιηθή πξαγκαηηθόηεηα.  

 

Η δηεπζύληξηα  θαη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ επρόκαζηε θαιή 

επάλνδν ζηα ζξαλία. Μεγάιν βήκα, κεγάιε επζύλε θαη  είκαζηε όινη 

καδί ζ’ απηό. 


