3o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Επιστολή του Διευθυντή προς γονείς/κηδεμόνες και μαθητές/μαθήτριες
Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,
αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες,
Όπως γνωρίζετε, από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2020 το σχολείο θα λειτουργήσει με
όλες τις τάξεις. Επίσης, στο κτηριακό συγκρότημα θα λειτουργεί το συστεγαζόμενο
3ο Γυμνάσιο. Ήδη, την τρέχουσα εβδομάδα έγιναν μαθήματα για τους μαθητές /τριες της Γ΄ Λυκείου σύμφωνα με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα και χωρίς κανένα
πρόβλημα. Με την επιστολή αυτή, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τον τρόπο
που θα λειτουργεί το σχολείο μέχρι τη λήξη των μαθημάτων.
Καταρχήν θα πρέπει να πληροφορήσουμε όλους τους μαθητές ότι το εβδομαδιαίο
πρόγραμμα μαθημάτων παραμένει το ίδιο που είχαμε και πριν από την διακοπή
των μαθημάτων λόγω της πανδημίας, και το οποίο είναι αναρτημένο στην
Ιστοσελίδα του σχολείου. Έχουν γίνει μόνο κάποιες τροποποιήσεις στα ωράρια
(συγκεκριμένα στην ώρα έναρξης και τη διάρκεια των διαλειμμάτων) τις οποίες θα
περιγράψουμε παρακάτω.
Για την επαναλειτουργία του σχολείου σε συνθήκες πανδημίας, έχουν προηγηθεί οι
παρακάτω ενέργειες προετοιμασίας:


Σχολαστική γενική καθαριότητα όλων των χώρων



Απολύμανση όλων των αιθουσών και γενικά όλων των χώρων.



Τοποθετήθηκαν αντισηπτικά με αντλία σε όλες τις αίθουσες, κρεμοσάπουνο
και χαρτί στις τουαλέτες.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ., (εγκύκλιος 51958/ΓΔ4/07-05-2020) για την
ασφάλεια και την προστασία της υγείας όλων, εφαρμόζονται τα παρακάτω μέτρα:
Όλα τα τμήματα του σχολείου έχουν χωριστεί σε δύο υπο-τμήματα και
δημιουργήθηκαν δύο «κύκλοι» υποτμημάτων (Κύκλος Α΄ και Κύκλος Β΄). Στο
σχολείο μας κάθε υποτμήμα περιλαμβάνει το πολύ μέχρι 13 μαθητές /-τριες. Έχετε
ήδη λάβει με mail την κατάσταση του υποτμήματος γενικής παιδείας στο οποίο
ανήκει κάθε μαθητής /-τρια.
Προσέλευση των μαθητών: Οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο «μέρα παρά
μέρα» σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:
Την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας του σχολείου με όλες τις τάξεις (Δευτέρα 18/5 Παρασκευή 22/5/2020),οι μαθητές των υποτμημάτων του κύκλου Α΄ της Α΄και της
Β΄ τάξης, θα προσέλθουν τις μέρες Δευτέρα – Τετάρτη - Παρασκευή και οι μαθητές
των υποτμημάτων του κύκλου Β΄ τις ημέρες Τρίτη – Πέμπτη.
Την επόμενη εβδομάδα (Δευτέρα 25/5 – Παρασκευή 29/5/2020) θα έρχεται ο
κύκλος Β΄ τις μέρες Δευτέρα – Τετάρτη - Παρασκευή και ο κύκλος Α΄ τις ημέρες
Τρίτη – Πέμπτη.
Η εναλλαγή θα συνεχιστεί και τις επόμενες 2 εβδομάδες.
Για τη Γ΄ τάξη, θα συνεχιστεί η εναλλαγή όπως ξεκίνησε από την τρέχουσα
εβδομάδα.
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Τα μαθήματα λήγουν στις 12 Ιουνίου 2020.
Μέτρα για τον περιορισμό του συγχρωτισμού των μαθητών: Για τον περιορισμό
των επαφών μέσα στο χώρο του σχολείου, εφαρμόζονται τα παρακάτω:


Στις αίθουσες η διαρρύθμιση των θρανίων έγινε με τρόπο ώστε όλοι οι
μαθητές να έχουν μεταξύ τους απόσταση τουλάχιστον 1,5 m.



Δεν θα γίνεται πρωινή σύνταξη. Οι μαθητές θα προσέρχονται από την 1η
ώρα στις αίθουσες διδασκαλίας.



Το κυλικείο του σχολείου δεν θα λειτουργεί. Καλό είναι οι μαθητές να έχουν
μαζί τους ξηρά τροφή και νερό. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τις
βρύσες της αυλής.



Το ωράριο των μαθημάτων και των διαλειμμάτων έχει τροποποιηθεί,
σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ, ως εξής:

Η ώρα έναρξης των μαθημάτων θα είναι 08:15. Η διάρκεια των διαλειμμάτων
αυξάνεται σε 15΄, αλλά ο αριθμός των διαλειμμάτων περιορίζεται σε τρία (3) για
κάθε υποτμήμα. Για να γίνει αυτό, τα υποτμήματα που λειτουργούν κάθε μέρα, θα
βγαίνουν διάλειμμα σε δύο ομάδες (1η ΟΜΑΔΑ και 2η ΟΜΑΔΑ), ως εξής:
Η 1η ΟΜΑΔΑ θα βγαίνει διάλειμμα μετά την 1η, την 3η και την 5η διδακτική ώρα.
Η 2η ΟΜΑΔΑ θα βγαίνει για διάλειμμα μετά την 2η, την 4η και την 6η ώρα.
Στις ενδιάμεσες ώρες, θα γίνεται απλά αλλαγή του διδάσκοντα χωρίς διάλειμμα.
Οι μαθητές θα ενημερωθούν στο σχολείο για τα υποτμήματα που θα
περιλαμβάνονται σε κάθε ομάδα.
 Κάθε τμήμα θα συνοδεύεται στο διάλειμμα από εφημερεύοντα καθηγητή
και θα παραμένει σε συγκεκριμένο και προκαθορισμένο τμήμα του αύλειου
χώρου του σχολείου.


Θα υπάρχει αυστηρή οριοθέτηση των περιοχών της αυλής που θα
χρησιμοποιούν στα διαλείμματα οι μαθητές του Λυκείου και του Γυμνασίου.
Δεν θα επιτρέπεται στους μαθητές του Λυκείου να εισέρχονται στην περιοχή
του Γυμνασίου και αντίστοιχα στους μαθητές του Γυμνασίου να εισέρχονται
στην περιοχή του Λυκείου.

Με τα παραπάνω μέτρα αποφεύγεται ο συγχρωτισμός μαθητών διαφορετικών
υποτμημάτων και περιορίζεται στο ελάχιστο μεταξύ των μαθητών ενός
υποτμήματος.
Μέτρα προσωπικής υγιεινής και αποφυγής της μόλυνσης: Απαιτείται η συνεπής
τήρηση των γνωστών κανόνων:


Σχολαστικό και συχνό πλύσιμο των χεριών ή χρήση αντισηπτικού χεριών.



Διατήρηση των αποστάσεων και αποφυγή της στενής επαφής μεταξύ
μαθητών / μαθητριών



Χρήση χαρτομάντιλου ή του εσωτερικού του αγκώνα σε περίπτωση βήχα ή
φταρνίσματος



Αποφυγή ανταλλαγής ή δανεισμού προσωπικών αντικειμένων (στυλό,
χρήματα τετράδια, βιβλία κλπ.) μεταξύ μαθητών/μαθητριών
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Άμεση ενημέρωση των εκπαιδευτικών σε περίπτωση αδιαθεσίας



Παραμονή στο σπίτι σε περίπτωση ασθένειας.

Παρακαλούμε τους γονείς / κηδεμόνες να συστήσουν στους μαθητές / -τριες να
ακολουθούν με συνέπεια όλα τα παραπάνω μέτρα.
Εύχομαι σε όλους καλή υγεία και πιστεύω ότι με την συνεργασία όλων, μαθητών,
εκπαιδευτικών και γονέων θα πετύχουμε τους εκπαιδευτικούς μας στόχους και θα
διαφυλάξουμε συγχρόνως το πρώτιστο αγαθό της καλής υγείας.
Κατερίνη, 15-5-2020
Ο Διευθυντής
Γεώργιος Περδίκης
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