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ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-22 

  Αγαπητοί γονείς, 

Σας ενημερώνουμε ότι ο αγιασμός για την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022 θα 

γίνει τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 08:30. Λόγω των αναγκαίων μέτρων πρόληψης 

διασποράς του ιού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί στον αύλειο χώρο του σχολείου, με 

εκπροσώπους εκπαιδευτικών και του συνόλου των  μαθητών της Α΄ τάξης (χωρίς παρουσία 

γονέων). Οι υπόλοιποι μαθητές θα αγιαστούν από τον ιερέα στις αίθουσές τους.  

Οι μαθητές/μαθήτριες θα προσέλθουν στις 8.15, θα παραμείνουν μέχρι την τέλεση του 

αγιασμού από τις 8.30 έως περίπου στις 9.00 και θα αποχωρήσουν με τους συνοδούς τους. 

Η προσέλευση και η αποχώρηση των μαθητών θα γίνεται ως εξής: 

Α΄, Β΄& Γ΄ τάξη  
από την οδό Πολυτέκνων 

 

Δ’ , Ε’ , & ΣΤ΄ τάξη  
από την οδό Παπανδρέου 

 

Η διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) είναι υποχρεωτική για τους/τις 

μαθητές/τριες. Εξαιρούνται του μέτρου, τα παιδιά που έχουν ιστορικό νόσησης εντός του τελευταίου 

6μήνου. Η είσοδος των μαθητών/μαθητριών στο σχολείο γίνεται με επίδειξη βεβαίωσης αρνητικού 

αποτελέσματος στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό στην αίθουσα. 

Ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται δύο φορές την εβδομάδα, προ 

Τρίτης και Παρασκευής και έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική 

μονάδα.  

Κατ’ εξαίρεση, την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας κάθε σχολικής μονάδας ο πρώτος αυτοδιαγνωστικός 

έλεγχος (self test) διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την προσέλευση στη σχολική 

μονάδα. Ο δεύτερος έλεγχος, συστήνεται να διενεργείται την 3η ημέρα μετά τον πρώτο σύμφωνα με τη 

με αρ. πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950/4-9-2021 (Β΄4054) ΚΥΑ. (Δηλ. την Τετάρτη για την Πέμπτη). 

Η σωστή χρήση κατάλληλης προστατευτικής μάσκας (υφασμάτινης ή απλής χειρουργικής) είναι 

υποχρεωτική για τους μαθητές / τις μαθήτριες σε όλες τις τάξεις, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό 

προσωπικό, καθώς και για τους επισκέπτες των σχολικών μονάδων. Χρήση μάσκας δεν πρέπει να 

γίνεται κατά το μάθημα της γυμναστικής ή όταν τα παιδιά έχουν έντονη σωματική άσκηση, οπότε 

πρέπει να τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις καθώς και κατά τη διάρκεια της σίτισης.  

Το κυλικείο του σχολείου θα λειτουργήσει κανονικά από την Τρίτη 14-09-2021 τηρώντας τα 

προβλεπόμενα από τις  Υπουργικές Αποφάσεις  υγειονομικά μέτρα.  

Η Πρωινή Ζώνη θα λειτουργήσει κανονικά την Τρίτη 14-09-2021 από τις 7.00 έως στις 8.00 για 

όσους μαθητές έχουν δηλώσει συμμετοχή και φοιτούν στο Ολοήμερο. Η υποδοχή των μαθητών από τον 

υπεύθυνο εκπαιδευτικό της Πρωινής Ζώνης γίνεται μεταξύ 7.00 έως 7.15 από την είσοδο Πολυτέκνων. 

Λόγω έλλειψης ειδικοτήτων και επειδή δεν επαρκούν οι διδακτικές ώρες, το ΟΛΟΗΜΕΡΟ θα 

λειτουργήσει μόνο για το 2ο τμήμα  δηλ.  για τους μαθητές  Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ μέχρι τις 15.00 

Καλή σχολική χρονιά!!! 
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