
 

Ζναρξη διδακτικοφ ζτουσ - Ανακοίνωςη αγιαςμοφ 2021-2022 

 

Αγαπθτοί γονείσ, 

Σασ ευχόμαςτε ολόψυχα Καλι ςχολικι χρονιά, υγεία και καλι δφναμθ !!! 
 

Σασ ενθμερϊνουμε ότι ο Αγιαςμόσ για τθν  ζναρξθ τθσ νζασ ςχολικισ χρονιάσ κα πραγματοποιθκεί 

τθ Δευτζρα, 13 Σεπτεμβρίου και ϊρα 08.45 π.μ.  Οι μαθητζσ/τριεσ θα ζρθουν περίπου ςτισ 08.30 

και πρζπει ςτισ αυλόπορτεσ να επιδείξουν Βεβαίωςη αρνητικοφ self  test. Όπωσ ιδθ 

ανακοινϊκθκε από τθν Τετάρτθ, 8/9/2021 ωσ και τθν Παραςκευι, 17/9/2021, μπορείτε να 

προμθκευτείτε από τα φαρμακεία ζξι (6) δωρεάν αυτοδιαγνωςτικά (self) τεςτ, προκειμζνου να 

καλυφκοφν οι ανάγκεσ ελζγχου των τριϊν επόμενων εβδομάδων ολόκλθρου του Σεπτεμβρίου. 

Για να αποφευχκεί ο ςυνωςτιςμόσ, τα παιδιά κα μπουν ςτο ςχολείο και τισ αίκουςεσ ωσ εξισ: 

α) οι Α΄ και Β΄ τάξθ από τθν Κεντρικι αυλόπορτα , β) οι Γ΄ και Ε΄ από τθν πόρτα τθσ αυλισ του 

Αμφικεάτρου (κάτω αυλι), γ) οι Δ΄ και ΣΤ΄ τάξεισ από τθν πόρτα του γθπζδου Μπάςκετ (πάνω 

αυλι).  Οι Αϋ και Γϋ τάξεισ κα εκπροςωπιςουν τισ υπόλοιπεσ ςτθν τελετι του Αγιαςμοφ που κα γίνει 

ςτθν κεντρικι αυλι. Οι υπόλοιπεσ κα παραμείνουν ςτισ αίκουςεσ.  

Η χριςθ μάςκασ είναι υποχρεωτικι ςε όλουσ τουσ χϊρουσ του ςχολείου.  

Μετά τον Αγιαςμό τα παιδιά κα πάρουν τα βιβλία τουσ (γι’ αυτό χρειάηονται τισ τςάντεσ τουσ) και 

ςτθ ςυνζχεια, όλα τα παιδιά θα ςχολάςουν περίπου ςτισ 09.45.  Παρακαλοφμε τουσ γονείσ να 

λάβουν τα απαραίτθτα μζτρα προςταςίασ (μάςκεσ, αποςτάςεισ) και να φροντίςουν για τθν αςφαλι 

προςζλευςθ και αποχϊρθςθ των παιδιϊν. 

Οι γονείσ κα εξυπθρετθκοφν ςτθν αυλι, εάν ζχουν εκκρεμότθτεσ επίδοςθσ δικαιολογθτικϊν 

ι χρειάηονται βεβαιϊςεισ για τθν εργαςία τουσ. 

     Πρζπει ακόμθ να γνωρίηετε ότι: 

 από τθν Τρίτθ, 14/9/2021 τα μακιματα κα γίνονται κανονικά (8.15 ωσ 13.15). Επίςθσ το 

Ολοιμερο και θ Πρωινι Ζϊνθ κα λειτουργιςουν κανονικά για όλα τα παιδιά και ανάλογα με τθν 

ϊρα αποχϊρθςθσ 15:00 ι 16:00 που δθλϊκθκε ςτθν αίτθςθ ςυμμετοχισ τουσ. 

 Προσ το παρόν δεν ζχουμε ενθμερωκεί για το πότε κα αρχίςει το πρόγραμμα «Σχολικά 

Γεφματα», γι’ αυτό τα παιδιά που φοιτοφν ςτο Ολοιμερο κα πρζπει να ζχουν μαηί τουσ κατάλλθλο 

κρφο γεφμα. 

 Το Κυλικείο κα είναι κλειςτό για λίγο μζχρι να αναλάβει ο νζοσ εκμιςκωτισ (θ δθμοπραςία κα 

γίνει ςτισ 16/9/2021), γι’ αυτό τα παιδιά πρζπει να ζχουν από το ςπίτι αρκετό νερό και κολατςιό. 

 Τθ Δευτζρα κα μοιραςτεί ςτα παιδιά θ «Αρχικι Επιςτολι προσ τουσ Γονείσ» με τουσ κανόνεσ 

λειτουργίασ του ςχολείου. Σασ παρακαλοφμε να τθ μελετιςετε προςεκτικά. 

 

Σασ περιμζνουμε με χαρά να ςυναντθκοφμε και πάλι! 

Καλι αρχι! 
 

Ο Διευκυντισ του Σχολείου    Ο Σφλλογοσ Διδαςκόντων 
                      Παπαγεωργίου Αχιλλζασ 

 


