
Σύλλογος Διδασκόντων Δ. Σχ. Λαγυνών 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΓΥΝΩΝ 
SELFTEST 

 Αύριο Παρασκευή 17/9/2021 οι μαθητές και οι μαθήτριες, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 
(ΦΕΚ4187Β/10-09-2021), πρέπει να επιδείξουν στο δάσκαλο της πρώτης ώρας το 
αρνητικό self test που θα κάνουν μέχρι 24 ώρες πριν. Όσοι και όσες επέδειξαν 
σήμερα το αρνητικό αποτέλεσμα του δεύτερου self test, δηλαδή έκαναν χθες το 
δεύτερο τεστ, είναι επίσης αποδεκτό (σύμφωνα με την εγκύκλιο  Φ7/111089 /Δ1/9-
9-2021) μόνο γι’ αυτή την εβδομάδα που διανύουμε. 

 

 Από την επόμενη εβδομάδα (20-24/9/21) και εφεξής κάθε εβδομάδα, οι μαθητές 
και οι μαθήτριες θα επιδεικνύουν στο δάσκαλο της πρώτης ώρας τη σχολική 
κάρτα αρνητικού selftest –δύο φορές την εβδομάδα- κάθε Τρίτη και Παρασκευή 
(δηλαδή, θα κάνουν το τεστ κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, αφού η Κ.Υ.Α. αναφέρει 
μέχρι 24 ώρες πριν). 

 
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ-ΚΥΚΛΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ 

 Οι μαθητές και οι μαθήτριες εισέρχονται το πρωί από τις 8:00 έως τις 8:15 και από 
τις δύο εισόδους του σχολείου και πηγαίνουν κατευθείαν στις τάξεις τους, όπου 
τους αναμένει ο/η εκπαιδευτικός. Εκεί κάνουν προσευχή.  

 Κατά την αποχώρηση, οι πρώτες τάξεις (Α1 & Α2) εξέρχονται 10 λεπτά νωρίτερα 
από την κεντρική είσοδο του σχολείου, με τη συνοδεία των εκπαιδευτικών, ώστε να 
παραλαμβάνονται από τους γονείς χωρίς να προκαλείται συνωστισμός από γονείς 
και παιδιά των άλλων τμημάτων.  

 Τα παιδιά της Α΄τάξης που μένουν στο ολοήμερο, τα κρατούν οι εκπαιδευτικοί με 

τους οποίους έχουν μάθημα την τελευταία ώρα και τα παραδίδουν στον/στην 

εκπαιδευτικό του ολοημέρου. 

 Κατά την αποχώρηση στις 13:15 από την κεντρική είσοδο εξέρχονται –συνοδεία 

εκπαιδευτικού- με την εξής σειρά τα τμήματα: Ε2, Β1, Δ1, Δ2, Γ2, Γ1, Β2 

 Κατά την αποχώρηση στις 13:15 από την πίσω είσοδο του πάρκινγκ εξέρχονται –

συνοδεία εκπαιδευτικού- με την εξής σειρά τα τμήματα: ΣΤ2, ΣΤ3, ΣΤ1, Ε1, Ε3 

 Τα αδέρφια που φεύγουν μαζί εξέρχονται από την κεντρική είσοδο. Το μεγαλύτερο 

παιδί περιμένει το μικρότερο (ή αντιστρόφως) στο χώρο του σκακιού, μπροστά από 

την κεντρική είσοδο. 

 Τα παιδιά του ολοημέρου περιμένουν μπροστά στις αίθουσες του παλαιού κτιρίου 

όπου στεγάζεται το ολοήμερο πρόγραμμα. Αφού εξέλθουν όλοι οι μαθητές και οι 

μαθήτριες, εισέρχονται με τον εκπαιδευτικό του ολοημέρου στην τάξη.  

 Το πρόγραμμα μαθημάτων διαμορφώνεται σε δύο κύκλους, με διαφορετικά 

διαλείμματα, ως μέτρο πρόληψης ενάντια στη διασπορά του κορωνοϊού. Τα 

τμήματα στους δύο Κύκλους – Ομάδες και οι ώρες των διαλειμμάτων ανά κύκλο 

είναι οι εξής: 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ 1Η ΟΜΑΔΑ: Δ1΄, Ε΄, ΣΤ΄ 2Η ΟΜΑΔΑ: Α΄, Β΄, Γ΄, Δ2΄ 

1ο = 20 λεπτά 9:20 – 9:40 9:40 – 10:00 

2ο = 15 λεπτά 11:15 – 11:30 11:30 – 11:45 

3ο = 10 λεπτά 12:15 – 12:25 12:25 – 12:35 
 


