
Ενημέρωση μαθητών/τριών Γ τάξης για τον έκτακτο τρόπο 

λειτουργίας του σχολείου 

Δευτέρα 11/5/2020 & Πέμπτη 14/5/2020 

Εμβόλιμη περίοδος 7.30 - 8.00 

Την Δευτέρα, 11 Μαΐου για την  Α΄ ομάδα και την Πέμπτη, 14 Μαΐου για τη Β΄ 

ομάδα, η πρώτη περίοδος θα λειτουργήσει ως εμβόλιμη περίοδος, 

προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να ενημερώσουν τους/τις μαθητές/μαθήτριες για 

τα  θέματα ασφάλειας και υγείας βάσει του σχετικού Πρωτοκόλλου, να δοθεί 

το ωρολόγιο Πρόγραμμα για τη λειτουργία του σχολείου και να καθοριστούν οι 

μαθησιακοί στόχοι. 

 

Περιεχόμενα και Εργασίες Φακέλου – Βάλτε √ στο κουτάκι δίπλα από κάθε 

εργασία αφού την ολοκληρώσετε, υπογράψτε στο τέλος και επιστρέψτε το 

έντυπο αυτό στην κ. Χαρά Αναστασίου ΒΔΑ 

 

1. Κατάλογος ονομάτων μαθητών/τριών ομάδας – να ελεγχθεί και να 

ληφθούν απουσίες. Οι απουσίες θα καταχωρούνται με το χέρι σε 

καταλόγους σε κάθε περίοδο και στο τέλος της μέρας θα παραδίδονται 

στον Διευθυντή. 

 

2. Ωρολόγιο Πρόγραμμα και Πρόγραμμα Αιθουσών – να δοθεί στους 

μαθητές/τριες. 

 

3. Ωρολόγιο πρόγραμμα - Οι μαθητές/μαθήτριες της Γ΄ Λυκείου θα 

παρακολουθήσουν μαθήματα από τις 11 Μαΐου μέχρι και τις 5 Ιουνίου 

2020, σε δύο ομάδες μαθητών, την ομάδα Α και την ομάδα Β.  

Συγκεκριμένα: 

Η ομάδα Α θα παρουσιαστεί και θα παρακολουθήσει μαθήματα 

στις 11, 12, 13, 21, 22, 25, 26, 27 Μαΐου και στις 4 και 5 Ιουνίου 

2020. 

 

Η Ομάδα Β θα παρουσιαστεί και θα παρακολουθήσει μαθήματα 

στις 14, 15, 18, 19, 20, 28, 29 Μαΐου και  στις 1, 2 και 3 Ιουνίου 

2020. 

 

Η κάθε σχολική μονάδα, όπως και το Λύκειο Παλουριώτισσας θα 

καταρτίσει ωρολόγιο πρόγραμμα από τις 7:30 - 11:30 π.μ., μόνο για 

τα εξεταζόμενα μαθήματα. 

 



Λόγω του περιορισμού των περιόδων διδασκαλίας που θα γίνονται 

καθημερινά και λόγω του διαχωρισμού των μαθητών σε δύο ομάδες, το 

ωρολόγιο πρόγραμμα έχει διαρρυθμιστεί έτσι ώστε οι μαθητές/τριες 

των τμημάτων όπου ο αριθμός τους είναι μεγαλύτερος από 12, να 

χωριστούν σε δύο ομάδες τόσο στα μαθήματα που το τμήμα είναι όλοι 

μαζί όσο και στις συνδιδασκαλίες, εκτός και αν η αίθουσα το επιτρέπει.  

 

Ο μέγιστος αριθμός μαθητών/τριων που θα παρευρίσκονται στο Λύκειο 

Παλουριώτισσας σε μία διδακτική μέρα θα είναι γύρω στους 50.  

 

Τα μαθήματα των συνδιδασκαλιών όπου το μάθημα είναι 4ωρο θα 

διδαχθούν για 2 περιόδους εβδομαδιαία ενώ τα μαθήματα με 

περισσότερες από 4 ώρες, όπως για παράδειγμα τα Νέα Ελληνικά θα 

διδάσκονται με 3 ή 4 περιόδους εβδομαδιαία. 

 

4. Καθημερινά θα γίνονται 5 διδακτικές 40λεπτες περίοδοι και δύο 

διαλείμματα των 20 λεπτών. Η πρώτη περίοδος αρχίζει στις 7:30 και η 

πέμπτη περίοδος τελειώνει στις 11:30. Μαθητές/τριες που ΔΕΝ έχουν 

μάθημα την πρώτη περίοδο μπορούν να προσέρχονται στο σχολείο τη 

δεύτερη περίοδο. Το ίδιο ισχύει και για την τελευταία περίοδο. Αν δεν 

έχουν μάθημα θα σχολάζουν. 

 

5. Κατά την προσέλευση των μαθητών/τριων στο σχολείο θα πρέπει να 

τηρούνται οι αποστάσεις των 2 μέτρων ανά μαθητή/τρια και για το 

σκοπό αυτό θα επιτηρούν δύο φύλακες (security) και καθηγητές/τριες. 

Το ίδιο ισχύει και για τα διαλείμματα τόσο στους εξωτερικούς χώρους 

του σχολείου όσο και στις τουαλέτες και τα κλιμακοστάσια. 

 

6. Διαλείμματα – Στο πρόγραμμα θα υπάρχουν δύο διαλείμματα. Οι 

μαθητές και μαθήτριες μπορούν να χρησιμοποιούν τους χώρους του 

σχολείου αλλά ΠΡΕΠΕΙ να τηρούν απόσταση δύο μέτρων (ή πιο 

απλά, περίπου όσο είναι το άνοιγμα και των δύο μας χεριών) σύμφωνα 

με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας. 

 

7. Άδειες Εισόδου και Εξόδου – θα δίδονται κανονικά από τους ΒΔ όπως 

και πριν την έκτακτη ανάγκη διακοπής της λειτουργίας των σχολείων. 

Θα ενημερώνεται ο Διευθυντής για όλες της άδειες εισόδου και εξόδου. 

 

8. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας των σχολείων τα κυλικεία θα είναι 

κλειστά. Τα παιδιά πρέπει να φέρνουν μαζί τους το φαγητό τους και 

νερό ή χυμό.  

 



9. Τα παιδιά απαγορεύεται να πίνουν νερό απευθείας από τη βρύση με το 

στόμα. Καλό είναι να φέρνουν μαζί τους ένα μπουκαλάκι νερό από το 

σπίτι. 

 

10. Προβλέπεται ότι οι μαθητές/τριες έχουν την υποχρέωση της φοίτησης 

όπως κατά την κανονική λειτουργία των σχολείων και θα εφαρμόζονται 

οι σχετικές πρόνοιες των Κανονισμών Λειτουργίας των Σχολείων 

Μέσης Εκπαίδευσης. Δηλαδή θα λαμβάνονται παρουσίες, θα 

καταχωρούνται απουσίες, θα δίνονται άδειες εισόδου και εξόδου, θα 

επιβάλλονται παιδαγωγικά μέτρα κλπ.  

Στην περίπτωση που μαθητής/τρια δεν τηρεί τους κανόνες υγιεινής θα 

αποπέμπεται από το σχολείο και θα ειδοποιούνται οι γονείς του. 

Νοείται ότι για τις περιόδους αποπομπής θα καταχωρείται απουσία.  

Οι απουσίες των μαθητών/τριων δεν θα καταχωρούνται στην 

ηλεκτρονική διοίκηση παρά μόνο στο Αβάκιο, γι’ αυτό θα πρέπει να 

προσμετρούνται από εσάς ή να ενημερώνεστε από τη Γραμματεία σε 

τακτά χρονικά διαστήματα για τον αριθμό των απουσιών σας.  

 

11. Σε περίπτωση που οι μαθητές έχουν κενή θα επιτηρούνται στην αυλή 

από καθηγητές και θα τηρούνται οι αποστάσεις. 

 

12. Στολή και εμφάνιση – Για τη στολή και την εμφάνιση ισχύουν αυτά 

προβλέπονται στους Εσωτερικούς Κανονισμούς του σχολείου και θα 

εφαρμόζονται παιδαγωγικά μέτρα. 

 

13. Θέματα υγείας – θα τηρηθούν αυστηρά όλες οι οδηγίες και συστάσεις 

του Υπουργείου Υγείας όσων αφορά τα θέματα υγείας και προστασίας 

των μαθητών/τριών και καθηγητών/τριών. 

 

14. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας σε κάθε θρανίο θα 

κάθεται ένας μαθητής ή μία μαθήτρια στο κέντρο του θρανίου και θα 

υπάρχει τουλάχιστον απόσταση μεταξύ των θρανίων 1 μέτρου. 

 

15. Δεν επιτρέπεται η κοινή χρήση (δανεισμός) των μολυβιών, των στυλό, 

και άλλων προσωπικών αντικειμένων. 

 

16. Η απόσταση του καθηγητή/τριας από κάθε μαθητή/τρια καθορίζεται στα 

2 μέτρα. 

 

17. Οι μαθητές/τριες πρέπει να αποφεύγουν στενές επαφές, εφόσον αυτό 

είναι δυνατό, με οποιοδήποτε άτομο που εμφανίζει συμπτώματα από 

το αναπνευστικό, όπως βήχα ή φτέρνισμα, πονόλαιμο, πόνο στο 

στήθος ή διάρροιες. 

 



18. Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να αποφεύγουν την επαφή των χεριών με 

τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης. 

 

19. Σε βήχα ή φτέρνισμα επιβάλλεται κάλυψη της μύτης και του στόματος 

με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο, απόρριψη του 

χρησιμοποιημένου χαρτομάντιλου στους κάδους απορριμμάτων και 

επιμελές πλύσιμο των χεριών. 

 

20. Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να κάνουν τακτικό και επιμελές πλύσιμο 

των χεριών με υγρό σαπούνι και νερό, για τουλάχιστον 20΄΄, πριν τη 

λήψη τροφής και μετά την επίσκεψη στην τουαλέτα, και προσεκτικό 

στέγνωμα χεριών με χάρτινες χαρτοπετσέτες μιας χρήσης και 

απόρριψή τους στους κάδους απορριμμάτων. 

 

21. Σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας θα υπάρχουν αντισηπτικά χεριών και 

χώρου καθώς και κανόνες εφαρμογής τους δίπλα από την πόρτα 

εξόδου από την τάξη. Ο κάθε μαθητής/τρια, υπό την επίβλεψη του 

διδάσκοντος καθηγητή/τριας, θα πρέπει να απολυμαίνει τα χέρια του 

κατά την είσοδο στην τάξη και τα χέρια και το θρανίο του κατά την 

έξοδο ώστε το επόμενο τμήμα που θα εισέλθει στην τάξη να είναι 

έτοιμο να παρακολουθήσει το μάθημα. 

 

22.  Ο/Η κάθε µαθητής/µαθήτρια θα έχει το δικό του θρανίο, το οποίο θα 

χρησιμοποιεί καθημερινά και για όλη τη διάρκεια των μαθημάτων σε 

κάθε διαφορετικό μάθημα.  Οι µαθητές/µαθήτριες δεν επιτρέπεται να 

χρησιμοποιούν θρανίο άλλου/άλλης συµµαθητή /συµµαθήτριας τους. 

 

23. Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΠΑΝ η χρήση μάσκας και γαντιών ΔΕΝ 

είναι υποχρεωτική. Παρόλα αυτά σας προτρέπουμε να εφοδιαστείτε με 

μάσκες και γάντια για την ασφάλεια όλων. 

 

24. Το σχολείο έχει απολυμανθεί και καθημερινά οι καθαρίστριες θα 

συνεχίσουν να απολυμαίνουν τους χώρους, ώστε οι τάξεις και γενικά 

όλοι οι χώροι του σχολείου να είναι καθαροί. 

 

25. Σε περίπτωση που μαθητής/τρια παρουσιάσει συμπτώματα 

λοίμωξης του αναπνευστικού εκτός σχολείου ΔΕΝ πρέπει να 

έρθει στο σχολείο, θα παραμείνει στο σπίτι του/της και θα 

επικοινωνήσει με τον προσωπικό γιατρό του/της και θα ενημερώσει 

σχολείο. Αν ένας/µία µαθητής/µαθήτρια παρουσιάζει οποιαδήποτε 

ύποπτα συμπτώματα θα πρέπει να το αναφέρει στον/στην 

εκπαιδευτικό µε την είσοδό στην τάξη. Οι καθηγητές θα σας ρωτούν 

καθημερινά αν έχετε συμπτώματα ή και πυρετό, εάν ήρθατε σε επαφή 

µε ύποπτο ή και επιβεβαιωμένο κρούσμα, εάν τα άτομα µε τα οποία 



διαμένετε έχουν συμπτώματα και εάν ήρθατε σε επαφή µε άτομο µε 

πρόσφατο  ταξιδιωτικό ιστορικό (διάστημα δεκατεσσάρων (14) 

ημερών). Η διαδικασία αυτή θα γίνεται τακτικά. 

 

 

26. Σε περίπτωση που μαθητής/τρια παρουσιάσει συμπτώματα κατά τη 

διάρκεια της παραμονής του στο σχολείο θα οδηγείται σε ειδική 

αίθουσα που έχει οριστεί από το σχολείο για απομόνωση και θα 

ειδοποιούνται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και οι γονείς 

του/της. 

 

27. Ημερομηνίες και Πρόγραμμα Παγκυπρίων Εξετάσεων – Θα 

ανακοινωθούν εντός των προσεχών ημερών. 

 

28. Εξεταστέα Ύλη -  είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΑΝ 

moec.gov.cy 

 

29. Πινακίδα Ενημέρωσης – έξω από τον Καθηγητικό Σύλλογο και την 

αίθουσα του Κέντρου Εξετάσεων υπάρχει πινακίδα με όλες τις σχετικές 

ανακοινώσεις. Οι μαθητές/τριες προτρέπονται να ενημερώνονται 

κάθε μέρα από την πινακίδα για τυχόν ανακοινώσεις ή αλλαγές στο 

πρόγραμμα. 

 

30. Αξιοποίηση του χρόνου στο σπίτι – Προτρέπονται οι μαθητές/τριες 

όπως αξιοποιήσουν τον χρόνο τους, τις μέρες που δεν θα 

προσέρχονται στο σχολείο για επανάληψη, μελέτη και γενικά 

προετοιμασία για τις τελικές τους εξετάσεις. 

 

31. Οι μαθητές και μαθήτριες όλων των τάξεων πρέπει να φέρουν στο 

διάστημα που λειτουργεί το σχολείο τις υπολογιστικές μηχανές τους για 

να σφραγιστούν για τις εξετάσεις βάσει του προγράμματος που θα 

ανακοινώσει η κ. Αννίτα Ψαρά. 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ: …………………………………………….. 

 

ΟΜΑΔΑ: …………………………………………………………………… 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ……………………………………………………………… 



 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ………………………………………………………….. 

 

 

 


