
ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ                                                                                        ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019-20 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
 

Eν όψει της επαναλειτουργίας των σχολείων στις 21 Μαΐου 2020, σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα: 
 

1. Διάρκεια παρακολούθησης μαθημάτων: 11 Μαΐου - 5 Ιουνίου 2020 

 

2. Ωράριο λειτουργίας: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Οι μαθητές/μαθήτριες της Γ΄ Λυκείου θα χωριστούν σε δύο ομάδες μαθητών, την ομάδα Α΄ 

και την ομάδα Β΄. Κριτήριο δημιουργίας των ομάδων αποτελούν οι συνδυασμοί των 

επιλεγόμενων μαθημάτων (συνδιδασκαλίες).  Καλούνται οι μαθητές να ενημερωθούν για την 

ομάδα τους στον κατάλογο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Σχολείου. 
 

4. Ημερομηνίες παρακολούθησης μαθημάτων στο σχολείο ανάλογα με την ομάδα:  

  

• Ομάδα Α : Οι μαθητές θα παρουσιαστούν στις 11 Μαΐου και θα παρακολουθήσουν 

μαθήματα στις 11, 12, 13, 21, 22, 25, 26, 27 Μαΐου και στις 4 και 5 Ιουνίου 2020. 
 

• Ομάδα Β: Οι μαθητές θα παρουσιαστούν στις 14 Μαΐου και θα παρακολουθήσουν 

μαθήματα στις 14, 15, 18, 19, 20, 28, 29 Μαΐου και  στις 1, 2 και 3 Ιουνίου 2020. 

 

5. Οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου είναι υποχρεωμένοι να παρουσιάζονται στο Σχολείο ΜΟΝΟ ΤΙΣ 

ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥΣ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ. Οι ίδιοι αλλά και οι 

γονείς/κηδεμόνες  θα φέρουν πλήρη ευθύνη για μαθητές που θα προσπαθήσουν να 

εισέλθουν στον σχολικό χώρο. 

 

6. Οι καθηγητές θα πραγματοποιούν έλεγχο στις εισόδους του σχολείου και οι μαθητές 

καλούνται, με την είσοδό τους στον σχολικό χώρο, να πηγαίνουν απευθείας στις αίθουσες, 

χωρίς να περιφέρονται άσκοπα σε άλλους χώρους. Δεν θα δίνονται άδειες για έξοδο από την 

τάξη και κανένας μαθητής δεν θα περιφέρεται στο σχολείο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. 

Ο χώρος για το διάλειμμα είναι προκαθορισμένος για κάθε τμήμα σύμφωνα με τους 

κανονισμούς και για ασφάλεια μαθητών και καθηγητών. 

 

7. Απαγορεύεται η είσοδος σε μαθητές Α΄ και Β΄ Λυκείου στον σχολικό χώρο. Οι ίδιοι αλλά και 

οι γονείς/κηδεμόνες θα φέρουν πλήρη ευθύνη για μαθητές που θα προσπαθήσουν να 

εισέλθουν στον σχολικό χώρο. 

 

Ωράριο με εμβόλιμη 

 

1η  7.30-8.10 

Διάλειμμα 8.10-8.30 

ΕΜΒΟΛΙΜΗ 8.30-9.00 

2η  9.00-9.40 

Διάλειμμα 9.40-9.55 

3η  9.55-10.35 

Διάλειμμα 10.35-10.50 

4η  10.50-11.30 

Καθημερινό ωράριο 

1η  7.30-8.15 

Διάλειμμα 8.15-8.35 

2η  8.35-9.20 

Διάλειμμα 9.20-9.40 

3η  9.40-10.25 

Διάλειμμα 10.25-10.45 

4η  10.45-11.30 



8. Το Σχολείο θα είναι ιδιαίτερα τυπικό και αυστηρό στην τήρηση του Πρωτοκόλλου του 

Υπουργείου Υγείας και στην εφαρμογή των κανονισμών λειτουργίας όπως ορίζει το 

Υπουργείο Παιδείας. Στόχος μας είναι η προστασία τόσο των μαθητών όσο και όλων των 

εργαζομένων σε αυτό (καθηγητές, γραμματειακό προσωπικό, βοηθητικό προσωπικό). 

Παρακαλούμε τους γονείς / κηδεμόνες να βοηθήσουν στην προσπάθειά μας αυτή και να 

νουθετήσουν τα παιδιά τους για τήρηση των κανόνων υγείας και ασφάλειας που ορίζουν οι 

κανονισμοί.  

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (σύμφωνα με οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας): 

- Οι κανονισμοί λειτουργίας του Σχολείου θα εφαρμόζονται κανονικά για όλους τους μαθητές 

(στολή, τρόπος συμπεριφοράς κοκ). 

- Οι απουσίες θα σημειώνονται κανονικά. 

- Το κυλικείο (καντίνα) δεν θα λειτουργήσει. Για το λόγο αυτό, οι μαθητές θα φέρνουν το 

νερό/φαγητό τους από το σπίτι. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ οι μαθητές να παραγγέλλουν με delivery 

από έξω καφέδες κοκ. για λόγους ασφαλείας της υγείας όλων μας. 

-  Οι μαθητές μπορούν να φορούν την ειδική μάσκα προστασίας και να φέρουν μαζί τους 

αντισηπτικό υγρό για προσωπική χρήση. Μέσα σε κάθε αίθουσα θα υπάρχει αντισηπτικό 

υγρό για κοινή χρήση από όλους τους μαθητές όταν θα εισέρχονται. Καλούνται επίσης να 

χρησιμοποιούν τα προσωπικά τους αντικείμενα (πέννες, τετράδια κοκ) και να μην τα 

δανείζουν σε άλλους.  

- Όλοι οι μαθητές καλούνται να συμμορφώνονται προς τους κανόνες που ορίζει το Σχολείο 

αλλά και τα πρωτόκολλα του Υπουργείου Υγείας. Η συνεργασία με τους καθηγητές τους 

θεωρείται απαραίτητη. 

- Οι μαθητές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη χρήση της τουαλέτας και να 

διατηρούν συνεχώς τις αποστάσεις ιδιαίτερα κατά την είσοδό τους στο σχολείο αλλά και κατά 

τη διάρκεια των διαλειμμάτων.  

- Τα θρανία σε όλες τις τάξεις έχουν διαρρυθμιστεί σύμφωνα με το Πρωτόκολλο που ορίζει το 

Υπουργείο Υγείας για την ασφάλεια των μαθητών και των καθηγητών. 

- Θα δοθούν σαφείς οδηγίες στους μαθητές για τον τρόπο οργάνωσης των διαλειμμάτων αλλά 

και για όλους τους κανόνες που πρέπει να τηρηθούν από όλους ανεξαιρέτως. 

- Άτομα που παρουσιάζουν συμπτώματα ή που ήρθαν σε επαφή με άτομα που έχουν 

προσβληθεί από τον κορωναϊό θα πρέπει να το αναφέρουν ΑΜΕΣΩΣ στον προσωπικό τους 

γιατρό και στο Σχολείο. Εννοείται ότι μαθητής με συμπτώματα ή μαθητής που μέλη της 

οικογένειάς του παρουσιάζει συμπτώματα παραμένει στο σπίτι και προσκομίζει  σχετική 

βεβαίωση από τον προσωπικό του γιατρό, όταν του ζητηθεί. Είναι ευθύνη τόσο των μαθητών 

όσο και των γονιών η προστασία όλων.  

- Για επικοινωνία με μέλη της Διεύθυνσης (Διευθύντρια και Βοηθοί Διευθυντές), με καθηγητές 

καθώς με τη Γραμματεία, θα πρέπει να τηλεφωνείτε στον αριθμό 25-692133. Για οποιαδήποτε 

θέμα χρειάζεται να έρθετε στο σχολείο, επικοινωνήστε πρώτα με τη Γραμματεία.  Η είσοδος 

γονιών / κηδεμόνων στον σχολικό χώρο θα γίνεται εφικτή μετά από επικοινωνία με τη 

Γραμματεία.  

 

 

 

 

 
 


