
 
 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΟΓΩ COVID-19 

 

Προκειμένου να επιτευχθεί η ασφαλής λειτουργία του σχολείου και η πρόληψη κατά 

το δυνατόν της διασποράς του ιού covid-19, ο εσωτερικός κανονισμός του σχολείου 

μας για τη φετινή χρονιά θα έχει τις παρακάτω τροποποιήσεις σύμφωνα με τις 

οδηγίες του ΕΟΔΥ και του ΥΠΑΙΘ: 

1. Η είσοδος και έξοδος στο σχολείο θα γίνεται από την οδό Αγίας Φωτεινής 

(παραπλεύρως της Εστίας Ν. Σμύρνης). 

2. Η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική για μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς και 

επισκέπτες στους εσωτερικούς χώρους του σχολείου, αλλά και στους 

εξωτερικούς σε περίπτωση συνωστισμού. 

3. Αναφορικά με τις απουσίες των μαθητών/τριών, καταγράφονται αλλά δεν 

προσμετρώνται μόνο αυτές που οφείλονται σε νόσηση από covid-19 ή του 

του/της μαθητή/τριας ή ατόμου που κατοικεί στο ίδιο σπίτι, με απαραίτητη 

προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης. 

4. Οι αίθουσες διδασκαλίας θα παραμένουν ανοιχτές κατά τη διάρκεια των 

διαλειμμάτων, ώστε να αερίζονται επαρκώς (τροποποίηση του Γ7 του 

εσωτερικού κανονισμού του σχολείου).  

5. Οι μαθητές/τριες δεν πρέπει να αφήνουν προσωπικά τους αντικείμενα στο 

σχολείο. Επίσης, στη διάρκεια των διαλειμμάτων τα πράγματά τους πρέπει να 

βρίσκονται στην τσάντα τους, προκειμένου να απολυμαίνονται τα θρανία και 

επιπλέον δεν πρέπει να αφήνουν στις αίθουσες οποιοδήποτε αντικείμενο αξίας 

ή χρήματα. 

6. Τα διαλείμματα, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ, θα γίνονται εκ 

περιτροπής (έξι ή πέντε τμήματα σε κάθε διάλειμμα). Ακολουθεί το 

αναμορφωμένο λόγω covid-19 ωρολόγιο πρόγραμμα διεξαγωγής μαθημάτων 

και διαλειμμάτων. (τροποποίηση του υπάρχοντος ωραρίου του εσωτερικού 

κανονισμού του σχολείου).  

7. Στα διαλείμματα προβλέπεται κάθε τμήμα να προαυλίζεται σε καθορισμένο 

σημείο. 

8. Στις τουαλέτες και στο κυλικείο οι μαθητές/τριες πρέπει να είναι ιδιαίτερα 

προσεκτικοί/κές στην τήρηση των αποστάσεων. 

9. Οι μαθητές/τριες οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες των εκπαιδευτικών για 

κάθε ζήτημα που προκύπτει κατά τη διάρκεια της σχολικής διαδικασίας. 

10. Οι σχολικές δραστηριότητες αναστέλλονται ή περιορίζονται σύμφωνα με τις 

οδηγίες του ΥΠΑΙΘ (τροποποίηση του Α5 του εσωτερικού κανονισμού του 

σχολείου).  

11. Η επικοινωνία με τους γονείς και κηδεμόνες θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής 

συνεννόησης, μέχρι να δοθούν διευκρινίσεις από το ΥΠΑΙΘ (τροποποίηση 

του Ε του εσωτερικού κανονισμού του σχολείου).  
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1η 08:15 09:00 45' 1η 08:15 09:00 45' 

2η 09:00 09:45 45' Διάλειμμα 15 λεπτών 

Διάλειμμα 15 λεπτών 2η 09:15 10:00 45' 

3η 10:00 10:45 45' 3η 10:00 10:45 45' 

4η 10:45 11:30 45' Διάλειμμα 15 λεπτών 

Διάλειμμα 15 λεπτών 4η 11:00 11:45 45' 

5η 11:45 12:30 45' 5η 11:45 12:30 45' 

6η 12:30 13:15 45' Διάλειμμα 15 λεπτών 

Διάλειμμα 15 λεπτών 6η 12:45 13:30 45' 

7η 13:30 14:10 40' 7η 13:30 14:10 40' 

 

 


