
Χαλάνδρι 13-5-2020 

Προς του Γονείς και Κηδεμόνες των μαθητών του 8ου Γυμνασίου – Λ.Τ. Χαλανδρίου 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Θέμα: «Επανέναρξη λειτουργίας του Γυμνασίου καιΑ,Β Λυκείου του σχολείου μας ( 18Μαΐου 
2020» 
 
Αγαπητοί Γονείς 
Όπως ήδη γνωρίζετε, στο Φ.Ε.Κ. (ΤεύχοςΒ’ 1699/05.05.2020) δημοσιεύτηκε Π.Ν.Π. και Κοινή 
Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας, ύστερααπόεισήγησητου 
Ε.Ο.Δ.Υ., με σκοπό τη σταδιακή άρση των περιορισμών και την επιστροφή στην κανονικότητα. Στο 
πλαίσιο αυτό, το σχολείο μας θα ξεκινήσει τα διά ζώσης μαθήματα, με φυσική παρουσία του 
εκπαιδευτικού προσωπικούκαιτωνμαθητών, στις 18 Μαΐου2020 (Α’, Β’ και Γ’ Γυμνασίου και Α’ και 
Β’ Λυκείου). 
 
Το σχολείο μας, τηρώντας τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, σας ενημερώνει για τα εξής: 
Α) Όσον αφορά στην ομαλή συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας: 
• Θα λειτουργήσουν δύο ζώνες λειτουργίας του σχολείου. Οι μαθητές θα προσέρχονται στο 

σχολείο σε εκ περιτροπής υποτμήματα (που θα προκύψουν από τη διαίρεση κάθε τμήματος με 
περισσότερους από 15 μαθητές στα δύο) μεστόχοτημείωσητουσυγχρωτισμούεντόςτηςίδιας 
αίθουσας. Συνημμένα σας αποστέλλουμε τα νέα τμήματα που δημιουργούνται, με χαρακτηρισμό 
1 ή 2 (π.χ. το α1 χωρίζεται σε α1.1 και α1.2). Η προσέλευση των μαθητών στο σχολείο θα γίνει 
ως εξής: Τη Δευτέρα 18/5, Τετάρτη 20/5, Παρασκευή 22/5, έρχονται στο σχολείο τα 
τμήματα με χαρακτηρισμό 1. Την Τρίτη 19/5, Πέμπτη 21/5, τα τμήματα με το χαρακτηρισμό 2. 
Την επόμενη εβδομάδα η προσέλευση θα γίνει με αντίστροφη σειρά, κ.ο.κ. 

• Το πρόγραμμα που θα σταλεί αφορά όλα τα τμήματα την αντίστοιχη ημέρα. 
• Η απόσταση μεταξύ μαθητώνθαπρέπειναείναι 1,5 μ. καιωςανώτεροςεπιτρεπόμενοςαριθμός 

μαθητών εντός τάξης ορίζονται τα 15 άτομα. 
• Η διδασκαλία θα πραγματοποιείται εκ περιτροπής στα δύο υποτμήματα. Δευτέρα – Τετάρτη – 

Παρασκευή θα προσέρχεται στο σχολείο το μισό τμήμα και Τρίτη – Πέμπτη το άλλο μισό, ενώ 
την επόμενη εβδομάδα θα γίνεται το αντίστροφο. 

• Προβλέπεται από το Υπουργείο Παιδείας η δυνατότητα μη προσμετρώμενης απουσίας για 
μαθητές που έχουν ειδικό λόγο (βάσει δήλωσης γονέα/κηδεμόνα περί ύπαρξης ατόμου 
ευπαθούς ομάδας στο σπίτι, όπως έχει οριστεί από την Επιτροπή, ή σε περίπτωση ατόμου που 
νοσεί - ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - Παρακαλούμε να επιστραφεί 
συμπληρωμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου mail@8gym-chalandr.att.sch.gr το 
ταχύτερο δυνατόν και πάντως το αργότερο Κυριακή 17/5/2020 . Αν δεν υπάρχει δυνατότητα 
ηλεκτρονικής αποστολής, να την φέρετε την πρώτη ημέρα προσέλευσης του μαθητή στο 
σχολείο. Σε διαφορετική περίπτωση καταχωρούνται απουσίες, με όλες τις συνέπειες για την 
προαγωγή του μαθητή. 

• Επισημαίνεται ότι δεν νοείται παρακολούθηση μέρους του προγράμματος από τους μαθητές 
που έχουν καταθέσει την παραπάνω δήλωση. 

• Με βάση τις παραπάνω οδηγίες, επεξεργαζόμαστε το προσαρμοσμένο και επικαιροποιημένο 
πρόγραμμα των μαθημάτων, το οποίο και θα σας αποσταλεί εντός των επομένων ημερών.  
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• Παράλληλα, θα υπάρχει ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία (e-class) για μαθητές που 
πλήρως αιτιολογημένα θα απουσιάζουν. 

• Όπως ήδη ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, δεν θα διεξαχθούν προαγωγικές και 
απολυτήριες εξετάσεις.  

• Έμφαση θα δοθεί στην κάλυψη και εμπέδωση της ύλης, κατόπιν των οδηγιών του 
ΙνστιτούτουΕκπαιδευτικήςΠολιτικής, ενώηαξιολόγησηκαιπροαγωγήτωνμαθητών θα γίνει βάσει 
των βαθμών των τετραμήνων.  
 

Β) Όσον αφορά στην παρουσία και μετακίνηση των μαθητών στους χώρους του σχολείου: 
• Tο σχολείο έχει προμηθευτεί αντισηπτικά που θα είναι τοποθετημένα σε εύκολα 

προσβάσιμα σημεία όλων των τμημάτων και των κοινοχρήστων χώρων, στους οποίους θα 
κυκλοφορούν οι μαθητές. Τα παιδιά θα ενθαρρύνονταιναταχρησιμοποιούν 
όσοπερισσότερογίνεται, νααποφεύγουντονσυνωστισμόκαιναμηνξεχνούννατηρούν 
τιςαποστάσειςασφαλείαςαπότους καθηγητές και τους συμμαθητές τους. 

• Κατά τα διαλείμματα (θα γίνει κατάλληλη προσαρμογή σύμφωνα με τα οδηγίες του 
υπουργείου)οι μαθητές θα μεταβαίνουν ελεγχόμενα σε προκαθορισμένους για κάθετάξη 
χώρους και δεν θα επιτρέπεται να παραμένουν στις αίθουσες, ώστε να γίνεται φυσικός 
αερισμός.Η είσοδος και η έξοδος των μαθητών θα γίνεται συντεταγμένα, πάντα με τη 
συνοδεία τωνεκπαιδευτικών, ώστε να τηρούνταιτααπαραίτηταμέτρα. Να σημειωθεί ότι 
τροποποιούνται οι ώρες διαλειμμάτων και θα γίνονται όπως στο συνημμένο για να 
υπάρχουν όσο το δυνατόν λιγότεροι μαθητές στην αυλή.  

• Οι μαθητές θα πρέπει να μην μοιράζονται γραφική ύλη κι εξοπλισμό (στυλό, συρραπτικά, 
πληκτρολόγιο, ποντίκι κοκ) και να διαθέτουν ατομικό υγρό αντισηπτικό ή οποιοδήποτε άλλο 
μέσον κριθεί από σας κατάλληλο. 

• Η χρήση μάσκας στην τάξη και στα μέσα μεταφοράς μαθητών είναι προαιρετική, αλλά 
επιθυμητή. 

• Η λειτουργία των κυλικείων σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου δεν επιτρέπεται. Άρα οι 
μαθητές θα πρέπει να φέρουν μαζί τους νερό ή οτιδήποτε άλλο χρειαστούν, γιατί δεν θα 
επιτραπεί η έξοδός τους για προμήθειες. 

• Λόγω του αιφνίδιου κλεισίματος του σχολείου, η πλειοψηφία των μαθητών έχει οφειλές στο 
κυλικείο που σε κάποιες περιπτώσεις είναι της τάξης δεκάδων Ευρώ!! Παρακαλούμε 
ιδιαίτερα για την εξόφληση μετά από συνεννόηση με τη διεύθυνση 

• Στο χώρο του σχολείου θα υπάρχει καθαρίστρια και κατά τις πρωινές ώρες που θα 
επιβλέπει και θα βοηθά στην τήρηση των κανόνων υγιεινής.  

• Παρακαλούμε όλους, να βοηθήσετε, συζητώντας με τα παιδιά σας, στην κατανόηση της 
αναγκαιότητας τήρησης των κανόνων, για την ασφάλεια όλων των μελών της σχολικής 
κοινότητας και των οικογενειών μας. Να επισημάνετε επίσης και εσείς, ότι η επάνοδος στο 
σχολείο δεν γίνεται γιατί βαρεθήκαμε στο σπίτι και δεν έχουμε κάτι καλύτερο, αλλά για να 
καλυφθεί ένα μέρος της ύλης και να γίνει το μάθημα κάτω από καλύτερες προϋποθέσεις!! 

• Η προσέλευση των γονέων στο σχολείο θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης για 
λόγους αποφυγής συγχρωτισμού. 

• Με ενέργειες του δήμου Χαλανδρίου, θα δοθούν πάνινες μάσκες στο σχολείο για χρήση των 
μαθητών, οι οποίες θα διατεθούν σε όσους χρειάζονται. Επίσης θα υπάρχει μικρή 
ποσότητα από μάσκες μιας χρήσης και γάντια. 

• Προς το τέλος της εβδομάδας, θα σας προωθήσουμε ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων. 
 



Στο διάστημα της αναστολής λειτουργίας του σχολείου και σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ., 
πραγματοποιήθηκε από εξειδικευμένο συνεργείο προληπτική απολύμανση στο κτήριο. Επιπλέον, 
έγινε καθαρισμός και συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων, όπως ορίζεται στη σχετική 
οδηγία του Υπουργείου Υγείας. 
 
Οι μαθητές μας θα πρέπει να συνεργάζονται με τη Διεύθυνση του σχολείου και τους 
εκπαιδευτικούς, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες που τους δίδονται και να μην θέτουν με 
ενδεχόμενη ανεύθυνη συμπεριφορά σε κίνδυνο τους εαυτούς τους ή οποιοδήποτε άλλο μέλος της 
σχολικής-εκπαιδευτικής κοινότητας. 
 
Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και την εμπιστοσύνη σας. Είμαστε στη διάθεσή σας για 
οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση. 
 

Ο Διευθυντής 
 

Κ. Κολλιάρος 
 

 
 

 


