
Περιφερειακό Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς  Σχολική Χρονιά 2019-20 

Γιώργος Κεττίρης  19/5/2020 

Αγαπητοί γονείς / κηδεμόνες, 

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΠΑΝ, η επαναλειτουργία των σχολείων με τη φυσική 

παρουσία των μαθητών / τριών πρόκειται να ξεκινήσει στις 21 και 22 Μαΐου 2020. 

Η επάνοδος των μαθητών θα γίνεται σε δυο ομάδες οι οποίες θα έρχονται εκ περιτροπής στο 

σχολείο.  

Ο διαχωρισμός των μαθητών  / τριών σε δύο ομάδες, έγινε με κριτήριο την αλφαβητική σειρά 

στον κατάλογο των τμημάτων, ενώ καταβλήθηκε προσπάθεια μαθητές / τριες που έχουν 

αδέρφια σε διαφορετικές τάξεις εντός του σχολείου να βρίσκονται στην ίδια ομάδα  για 

διευκόλυνση των οικογενειών τους. 

Στην περίπτωση της Α’ Τάξης, ο διαχωρισμός των τμημάτων με αλφαβητική σειρά δεν ήταν 

εφικτός λόγω κατανομής μαθημάτων των καθηγητών/τριών όπου δύο συνάδελφοι 

μοιράζονται το ίδιο τμήμα. Σε αυτή την περίπτωση, για να αποφευχθεί η αλλαγή 

διδασκόντων στις ομάδες για τους μαθητές/τριες, κάτι που δεν ενδείκνυται παιδαγωγικά και 

θα δημιουργούσε προβλήματα στην αξιολόγηση των μαθητών/τριών, ο διαχωρισμός στις 

ομάδες έγινε με βάση τον διαχωρισμό των τμημάτων στα εργαστηριακά μαθήματα.  

Οι δύο ομάδες θα προσέλθουν στο σχολείο κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες: 

 

Ομάδα Α 21/5 25/5 – 29/5 8/6 – 12/6 22/6 – 24/6 

Ομάδα Β 22/5 1/6 – 5/6 15/6 – 19/6 25, 26/6 

 

• 8 και 11 Ιουνίου - Σχολικές Αργίες 

 

Στις δυο ομάδες εμφανίζονται όλοι/ες οι μαθητές/τριες του σχολείου. Οι μαθητές/τριες  που 

ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες θα ενημερωθούν τηλεφωνικώς εντός της ημέρας από το 

σχολείο για να μην προσέλθουν. Θα παρακολουθούν μαθήματα εξ’ αποστάσεως με βάση 

το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου. 

 Οι υπόλοιποι μαθητές/τριες θα πρέπει να προσέρχονται στο σχολείο σύμφωνα με το πιο 

πάνω πρόγραμμα. Στους απόντες μαθητές / τριες θα καταχωρούνται απουσίες. 

Το κυλικείο του σχολείου θα παραμείνει κλειστό για το υπόλοιπο της σχολικής χρονιάς γι’ 

αυτό οι μαθητές θα πρέπει να προσκομίζουν φαγητό και νερό από το σπίτι. 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας του σχολείου θα κοινοποιηθεί αύριο 20 Μαΐου 2020 

στην ιστοσελίδα του σχολείου. 

Από τη Διεύθυνση. 


