
Αγαπητοί Μαθητές/ Γονείς  

 

Ενόψει τησ επανζναρξησ των μαθημάτων και των υπόλοιπων τάξεων του ςχολείου, δηλαδή 

τησ Α’ Λυκείου και τησ Β’ Λυκείου από τη Δευτέρα 18-05-2020, ςασ ενημερϊνουμε ότι : 

Α. Οι ςχολικζσ αίθουςεσ διαμορφϊθηκαν για μεγιςτοποίηςη των αποςτάςεων, με μζγιςτο 

πλήθοσ μαθητϊν ανά τμήμα τουσ 15. 

Β. Το ωρολόγιο πρόγραμμα θα λειτουργήςει κανονικά, το ίδιο με αυτό πριν τη διακοπή 

λειτουργίασ του ςχολείου. Η ϊρα ζναρξησ των μαθημάτων θα είναι ςτισ 08:00 και λήξησ ςτισ 

13:45. 

Γ. Τα τμήματα χωρίςτηκαν ςε υπο-τμήματα για να μποροφν να χωρζςουν ςτισ ςχολικζσ 

αίθουςεσ. 

Τα υποτμήματα θα ζρχονται διαφορετικζσ ημζρεσ για μάθημα.  

Ζτςι με αλφαβητική ςειρά, οι μαθητζσ από Αντωνίου ζωσ Λιάπησ τησ Α’ Λυκείου και οι 

μαθητζσ από Αβράμπου ζωσ Μανταφάρασ τησ ΒϋΛυκείου θα προςζλθουν για μάθημα, κατά 

την πρϊτη εβδομάδα τισ ημζρεσ Δευτζρα 18/5, Τετάρτη 20/5 και Παραςκευή 22/5 ενϊ κατά 

τη δεφτερη εβδομάδα θα προςζλθουν για μάθημα τισ ημζρεσ Τρίτη 26/5 και Πζμπτη 28/5.  

Αντίθετα πάλι με αλφαβητική ςειρά, οι μαθητζσ από Μανανάσ ζωσ Φοφρλασ τησ ΑϋΛυκείου 

και οι μαθητζσ από Νίκου ζωσ Φοφρλασ τησ ΒϋΛυκείου θα προςζλθουν για μάθημα, κατά την 

πρϊτη εβδομάδα τισ ημζρεσ Τρίτη 19/5 και Πζμπτη 21/5 ενϊ κατά τη δεφτερη εβδομάδα θα 

προςζλθουν για μάθημα τισ ημζρεσ Δευτζρα 25/5, Τετάρτη 27/5 και Παραςκευή 29/5.  

Για το επόμενο χρονικό διάςτημα, μετά τισ δφο πρϊτεσ εβδομάδεσ και μζχρι τη λήξη των 

μαθημάτων, επαναλαμβάνεται ο παραπάνω προγραμματιςμόσ ανά δφο εβδομάδεσ. Για 

οποιαδήποτε αλλαγή μετά την ζναρξη λειτουργίασ του ςχολείου θα ενημερωθείτε άμεςα.  

Δ. Το κυλικείο του ςχολείου θα παραμείνει κλειςτό για την αποφυγή ςυγχρωτιςμοφ των 

μαθητϊν. Επίςησ για λόγουσ τήρηςησ των μζτρων κατά τησ μετάδοςησ του κορονοϊοφ δεν 

επιτρζπεται οι μαθητζσ να πίνουν νερό από τισ βρφςεσ του ςχολείου. Επειδή δε η 

απομάκρυνςη από το χϊρο του ςχολείου ενδιάμεςα των μαθημάτων απαγορεφεται θα 

πρζπει οι μαθητζσ όλο αυτό το διάςτημα των τεςςάρων εβδομάδων μζχρι τη λήξη των 

μαθημάτων, να ζχουν φροντίςει καθημερινά να ζχουν προμηθευτεί εκ των προτζρων φαγητό 

και νερό ϊςτε να ζρχονται ςτο ςχολείο με το φαγητό και το νερό που θα τουσ χρειαςτεί κατά 

την ημερήςια παραμονή τουσ ςτο ςχολείο . 

 

 

                                                                                                                                    Η Διευθφντρια  

                                                                                                                               Παπαδάτου Ανδρομάχη  


