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ΠΡΩΤΗ  ΗΜΕΡΑ  ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ  ΤΩΝ  ΜΑΘΗΤΩΝ  ΣΤΟ  
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ   
 

Τρίτη , 07 Σεπτεμβρίου 2021 

7:45 -08:15 

 
Προετοιμασία Συγκέντρωσης Μαθητών/τριών - Έναρξη εργασιών της 
ημέρας 

• Έλεγχος Safe Pass από ομάδα Καθηγητών με Υπεύθυνο τον κ. Σπύρου Σπύρο 
Β.Δ.Α΄ 

• Μικροφωνική εγκατάσταση: Κλεάνθους Κλεάνθης, Καθηγητής Πληροφορικής 
• Παραλαβή από τους Υ.Τ. των καταλόγων , απουσιολογίων και των φακέλων των 

τμημάτων από το γραφείο της Διευθύντριας.  

7:45-8:15 

 
• Συγκέντρωση μαθητών στην αυλή  
• Συγκέντρωση μαθητών στην Εσωτερική Αυλή – Συνοδεία μαθητών από 

καθηγητές και διαχωρισμός τους σε 3 διαφορετικούς χώρους. (Α΄Τάξη έξω από 
τα Εργαστήρια Οικιακής Οικονομίας  , Β΄τάξη έξω από τα Εργαστηρια 
Τεχνολιγίας , Κεντρική Αυλή και Γ΄τάξη έξω από την Αίθουσα Ψυχαγωγίας ) 
Παρακαλούνται οι μαθητές/τριες θα διατηρούν το 1 μέτρο απόσταση. 
➢ Διευθέτηση μαθητών/τριών στα τμήματα τους- Καθηγητές/τριες Υ.Τ. θα τους 

μεταφέρουν άμεσα στα τμήματα τους. 
➢ Επίβλεψη από όλους τους καθηγητές για την τήρηση της τάξης 

• Η προσφώνηση και το καλωσόρισμα  των μαθητών/τριών  από τη Διευθύντρια κ. 
Μόνικα Γριμάλδη- Κωνσταντίνου θα γίνει στα τμήματα  
➢ Το μήνυμα του Υπουργού θα διαβαστεί στις τάξεις  
➢ Κατανομή μαθητών στα τμήματα τους. 
Διαβάζουν τα ονόματα των μαθητών/τριών  οι  πιο κάτω Β.Δ και συνοδεύουν οι 
υπεύθυνοι τμημάτων στις αίθουσες τους . 
 
➢ Στεργίδου Παναγιώτα ( (Α΄ τάξης)    
➢ Λεβέντη Μαρία (Β΄ τάξης) 
➢ Χρίστου Κατερίνα  (Γ΄ τάξης)  

1η Περίοδος 

8:15-9:00 

Μετά την ανακοίνωση της σύνθεσης των Τμημάτων, οι Καθηγητές Υ.Τ. θα 
συνοδεύσουν το τμήμα τους στην αίθουσά του για τις πιο κάτω εργασίες της 1ης 
περιόδου. 
Διεκπεραίωση εργασιών στην τάξη: 
 
α) Έλεγχος Καταλόγου του Τμήματος 

Να συγκεντρωθούν στοιχεία για τους μαθητές/τριες της Α΄ τάξης που δεν 
παρουσιάστηκαν ενώ είναι γραμμένοι στον κατάλογο και για τυχόν μαθητές που 
είναι παρόντες και δεν αναγράφονται στον κατάλογο. Τα στοιχεία αυτά να δοθούν 
στις θυρίδες των Υπεύθυνων Β.Δ. των τάξεων (Α΄, Β΄,Γ΄).  

β) Χαιρετισμός Διευθύντριας προς Γονείς/Κηδεμόνες  
γ) Μαθητική Στολή-τηλέφωνα-Κανονισμοί Φοίτησης-Ποινές- Άδειες Εξόδου 
δ)  Έλεγχος Εξοπλισμού κάθε αίθουσας  
      Να συμπληρωθεί το Έντυπο  «Κατάσταση - Επίπλωση Τμήματος» και να 
επιστραφεί στον υπεύθυνο Β.Δ.Α΄ κ. Σπύρο Σπύρου. 
ε)  Σχεδιάγραμμα Σχολικού Χώρου (Α΄ Τάξη)  

➢ Να εξηγηθεί σε γενικές γραμμές το Σχεδιάγραμμα του σχολικού χώρου και 
να αναρτηθεί στην Πινακίδα του Τμήματος.  

 ζ ) Διοχέτευση Ανακοινώσεων στα Τμήματα. 
Να οριστεί ένας μαθητής από κάθε Τμήμα το όνομά του οποίου να δοθεί στον 
Υπεύθυνος  Β.Δ.Α΄ κ. Σπύρο Σπύρου 



 

 

στ) Έντυπο Συγκατάθεσης για Rapid Test 
η) Ενημέρωση για το Υγειονομικό Πρωτόκολλο 
θ) Συμπλήρωση Καταλόγου για Επιμελητές 
ι) Φυλλάδια που πρέπει να επιστραφούν από τους μαθητές: 
1) Υπεύθυνη Δήλωση προσωπικών στοιχείων 
2) Αξιολόγηση ιατρικού ιστορικού μαθητή/τριας 

 
Διανομή Βιβλίων. Γενικός Υπεύθυνος κ. Σπύρου Σπύρος Β.Δ.Α΄  
Α΄ Τάξη   Εργαστήρια Οικιακής Οικονομίας ,1 ΑΙΘ 15 

        Υπεύθυνος/η  Β.Δ.  Στεργίδου Παναγιώτα   
Β΄ Τάξη  Εργαστήρια Οικιακής Οικονομίας , 2 ΑΙΘ 16 

        Υπεύθυνος/η  Β.Δ.  Λεβέντη Μαρία 
Γ΄ Τάξη    Εσωτερική Αυλή- Αίθουσα Τεχνολογίας  ΑΙΘ 18            
        Υπεύθυνος/η  Β.Δ. Χρίστου Κατερίνα 

 

  Με το τέλος της περιόδου σημειώνουν στο έντυπο τις εργασίες που έχουν    

  διεκπεραιώσει. 

9:00 - 9:30 
         
1ο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - Εφημέρευση καθηγητών σύμφωνα με το προσωρινό πρόγραμμα 

2η Περίοδος 

9:30- 10:15 

• Θα συνεχιστούν όλες οι εργασίες της 1ης περιόδου  από τους καθηγητές/τριες 

που έχουν ορισθεί. 

• Διανομή διδακτικών βιβλίων  

• Ξενάγηση Α΄ Τάξης από τους Υπεύθυνους Τμημάτων σύμφωνα με το 
πρόγραμμα.(Α1,Α2)  

10:15 -10:45 
2o ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - Εφημέρευση καθηγητών σύμφωνα με το προσωρινό πρόγραμμα  

  

3η περίοδος 

10:45-11:30 

• Απασχόληση μαθητών/τριων από  τους καθηγητές/τριες που έχουν ορισθεί. 

• Διανομή διδακτικών βιβλίων  

• Ξενάγηση Α΄ Τάξης από τους Υπεύθυνους Τμημάτων σύμφωνα με το 
πρόγραμμα.(Α3,Α4) 

11:30 - 12:00 

 

3ο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - Εφημέρευση καθηγητών σύμφωνα με το προσωρινό πρόγραμμα 

4η Περίοδος 

12:00 - 12:30 

 

 

• Απασχόληση μαθητών/τριών από  τους  Υ.Τ. 

• Διανομή διδακτικών βιβλίων και έλεγχος βιβλίων που έχει παραλάβει ο κάθε 
μαθητής/τρια. 

➢ Παράδοση των απουσιολογίων και των φακέλων των τμημάτων στους Β.Δ.  

• Στεργίδου Παναγιώτα   (Α΄ τάξης)    

• Λεβέντη Μαρία (Β΄ τάξης) 

• Χρίστου Κατερίνα  (Γ΄ τάξης) 

Όλοι οι Β.Δ. θα παραδώσουν τους φακέλους στη Διευθύντρια 

• Ανακοίνωση Ωρολογίου Προγράμματος από τον κ. Παπαβασιλείου Βασίλη 
(Προγραμματιστής) 

12:30 Αποχώρηση μαθητών 

12:45 - 13:35 
• Σύντομη συνεδρία Κ.Σ. 

• Αξιολόγηση της λειτουργίας του Σχολείου κατά την πρώτη ημέρα 



Σημείωση 
 

❖ Η διανομή των διδακτικών βιβλίων στα τμήματα θα γίνει ύστερα από 
σχετική ειδοποίηση από Υπεύθυνο διανομής των βιβλίων. Το Συνεργείο 
διανομής των διδακτικών βιβλίων θα βρίσκεται μπροστά από  τις αίθουσες 
της οικιακής οικονομίας. 
 

❖ Η ξενάγηση της Α΄ τάξης θα γίνει με βάση Σχεδιάγραμμα που υπάρχει στο 
φάκελο του Τμήματος στους πιο κάτω χώρους: 

Αίθουσα Μουσικής, Βιολογίας, Τεχνολογίας, Γραφείο Συμβουλευτικής και 
Επαγγελματικής Αγωγής, τουαλέτες αγοριών/κοριτσιών, Βιβλιοθήκη και Ιατρείο, 
Γραφείο Εφημέρευσης, Γραμματεία, Ταμείο, Γραφείο Διευθυντή, Γραφεία Β.Δ., 
Αίθουσα Γυμναστικής, Αίθουσες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εργαστήρια 
Φυσικής και Χημείας, Οικιακής Οικονομίας, Μουσικής, Ελληνικών, Μαθηματικών, 
Γλωσσών, Ιστορίας.  

 
❖  

 
❖  Ο κατάλογος των υπεύθυνων τμημάτων , διδασκόντων  και το προσωρινό 

πρόγραμμα εφημέρευσης θα αναρτηθεί στην πινακίδα του καθηγητικού 
συλλόγου. 

 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                                                                06 Σεπτεμβρίου 2021 
 


