
2ο Γυμνάσιο Παλλήνης Σχ. Ετ. 2019-2020 

Οδηγίερ για ηην επανέναπξη ηων μαθημάηων   
Καηά ηελ έλαξμε ηωλ καζεκάηωλ ηη Γεςηέπα 18 Μαΐος 2020 ζαο επηζεκαίλνπκε ηα εμήο: 

1. Η είζνδνο ηωλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ ζην θηίξην ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζα γίλεηαη από δύν 

εηζόδνπο: 

a. Δίζοδορ Α (Κενηπική Δίζοδορ):  

Τκήκαηα: Α1, Α2, Α3, Β1, Β2, Β3. 

b. Δίζοδορ Β (Από ηην πλεςπά ηος Κλειζηού Γςμναζηηπίος):  

Τκήκαηα: Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Β4. 

2. Η πποζέλεςζη ηωλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ μεθηλά ζηηο 8:05 π.μ. (όρη πξηλ, γηα απνθπγή 

ζπλωζηηζκνύ).  

3. Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο πξνζέξρνληαη από ηηο παξαπάλω εηζόδνπο, κπαηώνηαρ ηιρ 

αποζηάζειρ αζθαλείαρ κεηαμύ ηνπο (πεξίπνπ 1,5 κέηξν). 

4. Σηηο εηζόδνπο ζα ππάξρνπλ ανηιζηπηικά κε ηα νπνία ζα απολςμαίνοςν ηα σέπια ηοςρ πξηλ ηελ 

είζνδν ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ. 

5. Σηηο εηζόδνπο ζα ππάξρνπλ εθπαηδεπηηθνί πνπ ζα ηνπο ππνδέρνληαη θαη θα ηοςρ καθοδηγούν. 

6. Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο καηεςθύνονηαι ζηην αίθοςζα ηος Τμήμαηόρ ηοςρ (και δεν 

παπαμένοςν ζηον πποαύλιο σώπο), όπνπ ζα ηνπο πεξηκέλεη ν αληίζηνηρνο, ζύκθωλα κε ην 

πξόγξακκα, εθπαηδεπηηθόο. 

7. Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο κάθονηαι ζηα θπανία ηοςρ ανά έναρ / μία θαη ζηε ζέζε πνπ ζα 

ηνπο ππνδείμεη ν εθπαηδεπηηθόο. Επηδεηθλύνπλ πξνζνρή ώζηε: 

a. Να κε κεηαθηλνύλ ηα ζξαλία 

b. Να κελ αιιάδνπλ ζέζε 

c. Να δηαηεξνύλ ηα ζξαλία θαζαξά 

d. Να κελ αθήλνπλ αληηθείκελα θάηω από ηα ζξαλία 

e. Να καδεύνπλ ηα πξάγκαηά ηνπο ζε θάζε δηάιεηκκα, γηαηί ηα ζξαλία ζα απνιπκαίλνληαη 

ζε θάζε δηάιεηκκα. 

f. Να κελ αληαιιάζζνπλ αληηθείκελα (ζηπιό, κνιύβηα, δηνξζωηηθά θιπ) 

8. Τν κςλικείο ηνπ ζρνιείνπ παξακέλεη κλειζηό, ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ ππνπξγείνπ 

Παηδείαο. Επίζεο, νη βπύζερ ηνπ ζρνιείνπ ζα είλαη κλειζηέρ, ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 

ππνπξγείνπ Παηδείαο. Σςνεπώρ, οι μαθηηέρ και οι μαθήηπιερ να θπονηίζοςν να θέποςν από 

ηο ζπίηι ηοςρ θαγηηό και νεπό. 

 

Παξαθαινύληαη νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο λα επηδείμνπλ ηε δένπζα πξνζνρή  θαη λα 

ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο ππνδείμεηο ηωλ εθπαηδεπηηθώλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε πγεία 

όιωλ καο. 

 

Παξαθαινύληαη νη γνλείο θαη θεδεκόλεο ηωλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ καο λα είλαη δηαζέζηκνη 

ζηα ηειέθωλά ηνπο, ζε πεξίπηωζε πνπ ην ζρνιείν ρξεηαζηεί λα επηθνηλωλήζεη καδί ηνπο. 

 

Από ηε Δηεύζπλζε ηνπ Σρνιείνπ 


