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Αγαπητοί γονείς,  

1. Μετά την πρώτη εβδομάδα  επαναλειτουργίας  του σχολείου, σας υπενθυμίζουμε ότι, 

για την ώρα, το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν λειτουργεί. Δε λειτουργεί, επίσης, και η 

Πρωινή Ζώνη στις 7.00. 

2. Η προσέλευση των μαθητών/τριών πραγματοποιείται καθημερινά από τις 8.00 έως τις 

8.15. Ο μαθητής/τρια που θα εισέρχεται στο διδακτήριο, θα κατευθύνεται αμέσως στην 

αίθουσά του και θα κάθεται σε συγκεκριμένο θρανίο και θέση που έχει οριστεί από τον 

εκπαιδευτικό του τμήματος. Η αποχώρηση πραγματοποιείται στις 13.10 για τις Α΄ και Β΄ 

τάξεις και στις 13.15 για όλες τις υπόλοιπες. Ζητάμε την κατανόησή σας για όποια 

καθυστέρηση προκύψει λόγω της συγκεκριμένης διαδικασίας που πρέπει να 

ακολουθηθεί κατά την αποχώρηση. 

Και η προσέλευση και η αποχώρηση γίνονται ΜΟΝΟ από την βόρεια είσοδο του 

σχολείου, πεζόδρομος – παρκάκι του 6ου. 

3. Το ωρολόγιο πρόγραμμα παραμένει ως είχε. 

4. Οι μαθητές/τριες κατά την προσέλευσή τους στο σχολείο πρέπει να είναι εφοδιασμένοι 

με όλα τα απαραίτητα για την εκπαιδευτική διαδικασία αντικείμενα (βιβλία, τετράδια, 

κασετίνα, μπλοκ ζωγραφικής, μολύβια, σβήστρες, μαρκαδόρους, ψαλίδι, μαρκαδόρο 

πίνακα κ.α) καθώς δεν επιτρέπεται η ανταλλαγή προσωπικών αντικειμένων ούτε μεταξύ 

τους ούτε με τον/την  εκπαιδευτικό. 

5. Η είσοδος γονέων στο χώρο του σχολείου ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ. Εάν απαιτείται η παρουσία 

σας για γραφειοκρατική υπόθεση θα επικοινωνείτε πρώτα τηλεφωνικά (2310650825) ή 

ηλεκτρονικά ( mail@6dim-stavroup.thess.sch.gr ) με τη διεύθυνση του σχολείου.  

6. Το κυλικείο του σχολείου παραμένει κλειστό. Γι’ αυτό τα παιδιά θα πρέπει να έχουν 

μαζί τους φαγητό και νερό σε μπουκάλι. 

7. Μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους απαγορεύονται κάθε είδους εκπαιδευτικές 

επισκέψεις και εκδηλώσεις. 

8. Σας υπενθυμίζουμε ότι, βρίσκονται σε εξέλιξη οι εγγραφές στο Ολοήμερο Πρόγραμμα 

και την Πρωινή Ζώνη. Όσοι έχετε πραγματοποιήσει εγγραφή παρακαλούμε να 

προσκομίσετε τυχόν δικαιολογητικά, που βρίσκονται σε εκκρεμότητα. 

9. Όσα παιδιά της Δ΄ τάξης δεν έχουν προσκομίσει τη δήλωση της Β΄ Ξένης Γλώσσας, 

παρακαλούμε να την προσκομίσουν. 

10. Ζητούμε και τη δική σας συμβολή στο να εκπαιδευτούν οι μαθητές/τριες στο να 

τηρούν τους κανόνες υγιεινής και κοινωνικής αποστασιοποίησης.  

11. Το σχολείο μας έχει υποδεχτεί τους μαθητές/τριες του, πλήρως εφοδιασμένο με τα 

απαραίτητα υλικά (αντισηπτικά κ.α) και όλοι/ες οι συμμετέχοντες/ουσες στην 

εκπαιδευτική διαδικασία είναι πλήρως ενημερωμένοι για το πλαίσιο λειτουργίας. 
 

Πατήστε εδώ για να δείτε το αρχείο με τίτλο : ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΑ, του Συντονιστή 

εκπαίδευσης της περιφέρειάς μας κ. Καρύδα Απόστολου. 
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