
Οδηγίες για τον αγιασμό της νέας σχολικής χρονιάς 

 

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες, 

 

Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 όλοι οι 

μαθητές θα προσέλθουν στο σχολείο στις 11:00 πμ για τον 

καθιερωμένο αγιασμό της νέας σχολικής χρονιάς. 

 

Η ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στον αύλειο χώρο στις           

11:30 πμ παρουσία του Διευθυντή και εκπροσώπων των 

Εκπαιδευτικών.  

 



Στη συνέχεια ο ιερέας θα επισκεφθεί όλες τις αίθουσες της 

σχολικής μονάδας, όπου θα παρευρίσκονται οι μαθητές/τριες 

και οι λοιποί εκπαιδευτικοί.  

 

Λόγω των μέτρων προστασίας για την αποφυγή 

συγχρωτισμού, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τα εξής: 

 Η προσέλευση των μαθητών θα ξεκινήσει από τις 11:00 

πμ 

 Οι γονείς θα αφήσουν και θα παραλάβουν τα παιδιά 

από τις ακόλουθες εισόδους-εξόδους: 

 Είσοδος λεωφόρου Χρ. Σμύρνης: τάξεις Α΄& Β΄ 

 Είσοδος Στρ. Αντωνιάδη : τάξεις Γ΄& Δ΄ 

 Είσοδος Κ. Παλαμά & Στρ. Αντωνιάδη: τάξεις Ε΄&  

Στ΄  

 Ειδικότερα για τους μαθητές της Α΄τάξης διευκρινίζεται 

ότι οι υπεύθυνες δασκάλες θα υποδεχτούν τα παιδιά 

στην είσοδο για να τα συνοδεύσουν στις αίθουσές τους. 

 Η αποχώρηση των μαθητών θα γίνει περίπου στις 12:15 

πμ 

 Οι μεταφορές θα πραγματοποιηθούν κανονικά και σε 

συνεννόηση με τη συνοδό του σχολικού λεωφορείου. 

 Τέλος, επισημαίνεται ότι η χρήση μη ιατρικής (ή 

ιατρικής/χειρουργικής) μάσκας είναι υποχρεωτική για 

όλους τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό 

προσωπικό του σχολείου. Η χρήση μάσκας είναι 

υποχρεωτική και μέσα στο σχολικό λεωφορείο. 

 



Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και 

σας ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά. Σας διαβεβαιώνουμε ότι 

το σχολείο μας έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και έχει 

προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προστασία 

των μαθητών, των εκπαιδευτικών, του λοιπού προσωπικού και 

των οικογένειών τους, πλήρως συμμορφούμενο με τις 

οδηγίες και τα μέτρα πρόληψης της διασποράς του ιού που 

έχει θεσπίσει η Πολιτεία.  

 

Όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι προετοιμασμένοι, προκειμένου να 

υποδεχθούν τους μαθητές, να τους ενημερώσουν υπεύθυνα 

και με ακρίβεια για τα μέτρα προστασίας και να τους 

βοηθήσουν να επανέλθουν ομαλά, να κινηθούν με ασφάλεια 

και να λειτουργήσουν σωστά υπό τις ιδιαίτερες συνθήκες που 

υπάρχουν. 

 

 

 

Ο Διευθυντής του σχολείου 

Σαράντης κ. Χέλμης 


