
Μετά από 82 ημέρες
έ́φτασε η ημέρα να
βρεθούμε πάλι στο
αγαπημένο μας σχολείο! 

Έναρξη μαθημάτων 1/6/2020
Λήξη μαθημάτων 26/6/2020



ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ

Τάξεις Α και Β: Από την έξοδο της
Λεωφόρου Χρυσοστόμου Σμύρνης και
Κωστή Παλαμά (γκαράζ).
 Τάξεις Γ και Δ: Από την έξοδο της οδού
Στράτου Αντωνιάδη
Τάξεις Έ  και Στ: Από την έξοδο της
συμβολής των οδών Κωστή Παλαμά και
Στράτου Αντωνιάδη.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ
Η ώρα προσέλευσης των μαθητών είναι 8:00
- 8:15. Θα κατευθύνονται στις αίθουσες
διδασκαλίας κρατώντας αποστάσεις μεταξύ
τους και αποφεύγοντας τον συνωστισμό.
Δεν θα συγκεντρώνονται στο προαύλιο και
δεν θα πραγματοποιείται κοινή προσευχή.
 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Θα τηρηθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα που
ίσχυε πριν τη διακοπή των μαθημάτων με
μικρές αλλαγές που αφορούν τη διάρκεια
των διαλειμμάτων, ούτως ώστε να να
αποφευχθεί ο συνωστισμός των μαθητών. 
 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ
Στα διαλείμματα κάθε υποτμήμα θα έχει τη
δική του περιοχή στο προαύλιο. Το κυλικείο
παραμένει κλειστό.
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ
Η ώρα αποχώρησης είναι 13:15. Στο
σχόλασμα οι μαθητές θα αποχωρούν από το
σχολείο με τον ακόλουθο τρόπο:

1.

2.

3.

 

ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ
Υπάρχει πρόβλεψη για συνέχιση των
σχολικών γευμάτων.
 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Οι μεταφορές με μισθωμένα λεωφορεία θα
πραγματοποιούνται κανονικά με έναν
μαθητή σε κάθε δυάδα θέσεων

ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
ΘΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ
ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ
ΠΟΤΕ ΘΑ
ΣΧΟΛΑΝΕ;
Κάθε τμήμα θα χωριστεί σε δύο ισάριθμες
ομάδες (υποτμήματα). Το υποτμήμα Α θα
ξ́εκινήσει από 1/6 να έρχεται στο σχολείο
Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και το
υποτμήμα Β Τρίτη και Πέμπτη. Την επόμενη
εβδομάδα οι ημέρες προσέλευσης
αντιστρέφονται για τις δύο ομάδες μαθητών.
Θα ενημερωθείτε με SMS σε ποιο υποτμήμα
ανήκει το παιδί σας, το Α ή το Β.
 
Το σχόλασμα πραγματοποιείται στις 13:15. Το
ολοήμερο πρόγραμμα δεν θα λειτουργήσει.

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Κάνετε κλικ στην παρακάτω εικόνα για να
δείτε ένα video με τους βασικούς κανόνες
υγιεινής που πρέπει να τηρούνται στο
σχολείο:

 

Δείτε τις οδηγίες ατομικής υγιεινής του ΕΟΔΥ
κάνοντας κλικ στην παρακάτω εικόνα

Σε συνέχεια ενημέρωσης από τον Δήμο
Ραφήνας Πικερμίου, θα υπάρχει προσωπικό
καθαριότητας καθόλη τη διάρκεια του
σχολικού ωραρίου ενώ θα πραγματοποιείται
γενική απολύμανση των χώρων του σχολείου
κάθε Τετάρτη.

https://www.dropbox.com/s/frol3mxjf0xwswo/%CE%91%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%A5%CE%B3%CE%B9%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%AE.pdf?dl=0
https://safeyoutube.net/w/d9iI

