ΑΓΙΑΣΜΟΣ 13/09/2021

Ενημερωτικό για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας από 13 /9/ 2021

Αγαπημένοι μας μαθητές και γονείς. Η σχολική χρονιά βρίσκεται παραμονές της εκκίνησής
της. Δεν επιθυμούμε ούτε εμείς ούτε εσείς, να παρουσιαστεί το οποιοδήποτε θέμα που θα
αποτελέσει εμπόδιο στο ξετύλιγμα αυτού του νήματος συνεννόησης, απρόσκοπτης
μάθησης, καλλιέργειας αξιών, δυνατότητας ανάπτυξης της προσωπικότητας των μαθητών
μας. Στην απρόσκοπτη πορεία μας σας ζητάμε εφαρμογή βασικών λειτουργικών κανόνων
που θα εξασφαλίσουν στο βαθμό που εξαρτάται από αυτούς και από εμάς την καθημερινή
αλληλοτροφοδότηση μας. Καλωσορίζουμε όλους τους μαθητές μας σε μια σχολική όμορφη
και ασφαλή αγκαλιά . Τα πρωτάκια μας , θα είναι ο φάρος της καλής μας προσπάθειας.
Οφείλουμε όλοι να παρέχουμε ειδικά σε αυτά τα παιδιά που ουσιαστικά δυο χρόνια
αντιμετωπίζουν το σχολείο ως εκπομπή οθόνης , να τους επιβεβαιώσουμε ότι η φιλία, οι
δεξιότητες και η ασφάλεια στο χώρο μας είναι πρωταρχικό μας μέλημα και
αδιαπραγμάτευτη καθημερινότητά τους.

Λειτουργία του σχολείου κατά την Α εβδομάδα.

Αγιασμός Την Δευτέρα 13/9/2021 οι μαθητές θα προσέλθουν από τις 8:15 στη σχολική
μονάδα. Θα κρατούν όλοι οι μαθητές self test, διαφορετικά δε θα μπουν στο σχολικό χώρο.
Tα self test θα έχουν δηλωθεί στον αντίστοιχο ιστότοπο του gov. Οποιαδήποτε άλλη φόρμα
γραμμένη στο χέρι δε θα γίνει δεκτή. Θα θερμομετρηθούν στην είσοδο και θα καταθέσουν
εκεί το έγγραφο. Θα βρίσκονται εκπαιδευτικοί που θα καθοδηγούν τους μαθητές στις
αίθουσές τους . Στον Αγιασμό θα συμμετέχουν όλοι οι μαθητές της Α τάξεως και
αντιπροσωπείες μαθητών από τις υπόλοιπες τάξεις. Οι υπόλοιποι μαθητές θα βρίσκονται
στα τμήματά τους με τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς των τμημάτων. Θα κρατούν τσάντες,
καθώς θα παραλάβουν τα σχολικά βιβλία.

Ώρα αποχώρησης για την Α τάξη 10:00

Ώρα αποχώρησης για τις Β και Γ τάξεις 10:20

Ώρα αποχώρησης για τις υπόλοιπες τάξεις 10:30
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Οι μαθητές θα φορούν μία μάσκα σταθερή στο πρόσωπό τους και θα έχουν άλλη μία σε
καθαρό σακουλάκι στην τσάντα τους. Μικρό ατομικό αντισηπτικό για δική τους χρήση.

Οι γονείς δεν θα μπουν στο σχολικό χώρο. Επειδή παρατηρείται συνωστισμός λόγω μικρού
χώρου μπροστά από το σχολείο , θα πρέπει να τηρείτε αποστάσεις, είστε το καλύτερο ή
χειρότερο παράδειγμα για τα παιδιά σας , ανάλογα με τη στάση που θα υιοθετήσετε.

Εμείς έχουμε μια δύσκολη και σύνθετη κατάσταση να διαχειριστούμε και παρακαλούμε για
τη δική σας συνεργασία και υποστήριξη.

Την Τρίτη

Προσέλευση για όλους 8:15
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Οι μαθητές μπαίνουν στις αίθουσές τους και …Αρχίζει η γνωριμία και το μάθημα. Θα
κρατούν ότι τους έχουν πει οι εκπαιδευτικοί από την Δευτέρα . Στις μικρές τάξεις θα
στέλνουμε e-mail. Eαν το mail σας δεν ανταποκρίνεται στέλνετε με σημείωμα στους
εκπαιδευτικούς το σωστό για την ενημέρωσή του συστήματος.

Η Α τάξη σχολάει στις 11:30

Οι υπόλοιπες τάξεις 12:25

Tην Τετάρτη

Οι μαθητές σχολούν

Α τάξη 12:25
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Όλες οι υπόλοιπες τάξεις 13:15

Την Πέμπτη

Όλες οι τάξεις αποχωρούν στις 13:15. Το πρωί έως τις 7:15 προσέρχονται οι
μαθητές της Πρωινής Ζώνης . Μετά τη 13:15 ξεκινάει και η λειτουργία του
Ολοήμερου δημοτικού, για το οποίο θα ενημερωθείτε λεπτομερώς από τις αρχές
της εβδομάδος. Το πρόγραμμά μας συνεχίζεται κανονικά για όλον τον επόμενο
χρόνο

Εκτός από τη λειτουργία της σχολικής μονάδος την Α εβδομάδα θα διαβάσετε
έντυπα ή στην ιστοσελίδα του σχολείου μας , τον συνοπτικό κανονισμό που αφορά
στους κανόνες λειτουργίας της σχολικής μονάδος. Αναλυτικά ολόκληρος ο
κανονισμός θα βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα μας . Δώστε τον
απαιτούμενο χρόνο ώστε να διαβάσετε ότι σας αφορά και αφορά τους μαθητές
μας. Ο κανονισμός μας είναι εγκεκριμένος και επικαιροποιημένος.

4/5

ΑΓΙΑΣΜΟΣ 13/09/2021

Ιστοσελίδα

(1 ο Δημοτικό σχολείο Αγίας Μαρίνας –Τσαλικάκι)

Το mail του σχολείου

mail@dim-ag-marin.ira .sch.gr

τηλέφωνο σχολείου 2810250746
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