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ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ                                                          K.16 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2020- 2021 

                                                                                                    

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

01.09.2020 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Είσοδος 

μαθητών  

στο σχολείο. 

 Δεν θα εισέρχονται όλοι οι μαθητές από το ίδιο κάγκελο / 

πόρτα για να αποφεύγεται ο συνωστισμός. 

 1. Μικρό κάγκελο / είσοδος μεταξύ χώρου στάθμευσης 

αυτοκινήτων και αυλής. Θα εισέρχονται οι μαθητές της Α και Γ΄ 

τάξης μόνο. Καθηγητής θα μεριμνά για την προώθησή τους 

εντός του σχολικού χώρου με τη σειρά και σε απόσταση ο ένας 

από τον άλλο. 

 2. Κεντρική Είσοδος (δίπλα από την στάση λεωφορείων και στην 

πλευρά των σημαιών μας) Θα εισέρχονται οι μαθητές της Β΄  

τάξης.  Άλλος καθηγητής θα ελέγχει ώστε και αυτά τα παιδιά να 

περνούν μέσα από το Χώλ για να μπουν στο σχολείο, ένας – 

ένας χωρίς συνωστισμό. Ουσιαστικά οι μαθητές θα 

ακολουθούν τις σημάνσεις στο πλακόστρωτο και στα σκαλιά.  

 3. Από το μικρό κάγκελο στο πλαϊνό μέρος του Σχολείου (στο 

δασάκι πίσω από τα Εργαστήρια Φυσικής και Χημείας), θα 

εισέρχονται όσοι μαθητές έρχονται  από εκείνη την πλευρά 

ανεξαρτήτως τμήματος. Καθηγητής που θα βρίσκεται εκεί θα 

τους καθοδηγεί να προχωρούν στο εσωτερικό του Σχολείου, είτε 

από το πέρασμα / σκάλα δίπλα από το Εργαστήριο Φυσικής 

είτε από το πέρασμα / σκάλα δίπλα από το Εργαστήριο 

Χημείας.  

 4. Η θερμομέτρηση των μαθητών θα διενεργείται είτε κατά την 

είσοδό τους στο σχολείο είτε κατά την στιγμή της εισόδου τους 

στην τάξη, διότι η Οδηγία είναι να γίνεται δειγματοληπτικά 

θερμομέτρηση σε ένα τμήμα κάθε μέρα. (Άρα φαντάζει πιο 

βολικό, να θερμομετρούνται τα παιδιά πριν την είσοδό τους 

στην τάξη, από καθηγητή που θα αναλάβει το συγκεκριμένο 

καθήκον) 
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Έξοδος 

μαθητών 

από το 

Σχολείο 

1.  Με τον ίδιο τρόπο και από τους ίδιους χώρους που εισέρχονται 

στο σχολείο, με τον ίδιο τρόπο αποχωρούν.  

Συνάδελφοι θα επιτηρούν την έξοδο των μαθητών, ώστε αυτοί 

να μην συνωστίζονται κατά την αναχώρησή τους. Οι μαθητές 

αναχωρούν ένας – ένας τηρώντας τις αποστάσεις.  

 2.  Οι μαθητές δεν συνωστίζονται έξω από το χώρο του σχολείου. 

Απομακρύνονται είτε με τους γονείς τους είτε μόνοι. Εάν 

χρειαστεί να περιμένουν τους γονείς / κηδεμόνες τους ή το 

λεωφορείο τους, θα πρέπει να κρατούν τις αποστάσεις μεταξύ 

τους. 

 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ 1. 16 θρανία ανά τάξη 

 2. Καρέκλες, όσες και οι μαθητές.  

 3. Σχεδιάγραμμα με τις θέσεις των μαθητών τοποθετημένο στην 

έδρα και στην είσοδο της τάξης.  

 4.   Θέση μαθητών: Όπως τοποθετηθούν από το Υ.Τ.  Σε περίπτωση 

απουσίας μαθητή το θρανίο θα παραμένει άδειο. Για κανένα 

λόγο μαθητής χρησιμοποιεί θρανίου άλλου μαθητή. Οι μαθητές 

κάθονται ΠΑΝΤΟΤΕ στην ίδια θέση. 

 5.  Κάλαθος (κλειστός),  έξω από την τάξη 

 6. Αντισηπτικό για κάθε αίθουσα στην είσοδο δίπλα από την πόρτα. 

Όλοι οι μαθητές και καθηγητές το χρησιμοποιούν πριν  μπουν 

στην τάξη 

 7.  Μόνιμα ανοικτά παράθυρα και πόρτα. Θα είναι ανοικτοί και οι 

μικροί φεγγίτες 

 8. Ανεμιστήρες :  Δεν θα λειτουργούν, εκτός εάν έχουμε νέες οδηγίες 

 9.  Στα παράθυρα των αιθουσών θα είναι αναρτημένες ΟΔΗΓΙΕΣ / 

ΑΦΙΣΕΣ από τα Πρωτόκολλα Υγείας και Ασφάλειας. 

 10. Έξω από τις αίθουσες, στο πάτωμα των διαδρόμων, στις σκάλες, 

στα πλακόστρωτα και στα παγκάκια θα υπάρχουν αυτοκόλλητα 

με τα οποία θα υποδεικνύεται στους  μαθητές να κρατούν τις 

απαραίτητες αποστάσεις. 

 11.  Ο διδάσκων θα βρίσκεται στην αίθουσα ΠΡΙΝ από τους μαθητές 

και θα «επιτρέπει» να μπαίνει  με τη σειρά  ένας – ένας μαθητής 

στην αίθουσα υποδεικνύοντας του να καθαρίσει τα χέρια του με 

το αντισηπτικό που θα βρίσκεται τοποθετημένο σε θρανίο μόλις 

μπει  στην τάξη.  

 

   

 

ΣΚΑΛΕΣ 1. Οι μαθητές δεν θα χρησιμοποιούν  όλοι  τις ίδιες σκάλες. Το κάθε 

τμήμα θα χρησιμοποιεί συγκεκριμένη σκάλα για να πάει στην αίθουσα 

διδασκαλίας του.  

Επίσης οι μαθητές θα ανεβαίνουν / κατεβαίνουν ένας – ένας με τη 

σειρά, κρατώντας τις απαραίτητες αποστάσεις. 
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 2. Από την σκάλα δίπλα από το Εργαστήριο της Χημείας θα ανεβαίνουν 

οι μαθητές των τμημάτων  Β1 (αίθουσα 25),Β2 (αίθουσα 24) καθώς 

και οι μαθητές οι οποίοι θα χρησιμοποιούν την αίθουσα Βιολογίας 

(αίθουσα 23). Επίσης και όσοι χρειάζεται να συναντήσουν την Β.Δ. 

Άννα Χρυσάνθου στο γραφείο της (26). Θα υπάρχει πινακίδα στον 

τοίχο που να υποδεικνύει τους μαθητές των τμημάτων που επιτρέπεται 

να χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη  σκάλα. 

 3. Από την σκάλα δίπλα από το Εργαστήριο Φυσικής θα ανεβαίνουν οι 

μαθητές των τμημάτων Β3 (αίθουσα 35), Γ4 (αίθουσα 34), της 

στήριξης (αίθουσα 36) και οι μαθητές οι οποίοι θα χρησιμοποιούν τις 

αίθουσες της Τέχνης (28) και  της Πληροφορικής (27). Επίσης και όσοι 

χρειάζεται να συναντήσουν τον Β.Δ. Ιωάννη Κωνσταντίνου στο 

γραφείο του (38) και τον Β.Δ. Χριστόφορο Χατζηθεοδοσίου στο 

γραφείο του (37). Θα υπάρχει επίσης κι εδώ πινακίδα στον τοίχο που 

θα υποδεικνύει τους μαθητές των τμημάτων που επιτρέπεται να 

χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη  σκάλα. 

 4. Από την σκάλα δίπλα από το Ιατρείο θα ανεβαίνουν μόνο τα τμήματα 

τα οποία έχουν μάθημα στα Εργαστήρια. (Μουσική και Οικιακή 

Οικονομία). 

 5. Από την σκάλα δίπλα από το Δωμάτιο των Επιστατριών θα 

ανεβαίνουν τα τμήματα Α1, (αίθουσα 33), Α2 (αίθουσα 32).  Θα 

υπάρχει επίσης κι εδώ πινακίδα στον τοίχο που θα υποδεικνύει τους 

μαθητές των τμημάτων που επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη 

συγκεκριμένη  σκάλα. 

 6 Από την υπαίθρια σκάλα απέναντι από την καντίνα θα ανεβαίνουν τα 

τμήματα Α3 (αίθουσα 44), το Γ2 (αίθουσα 42) καθώς και τα παιδιά της 

στήριξης (αίθουσα 43). 

   

 

 

 

Διαλείμματα 

 

Οι Εφημερεύοντες καθηγητές δεν επιτρέπουν στους μαθητές τους να πηγαίνουν 

σε άλλους χώρους. Ο μόνος λόγος για μετακίνησή τους είναι για να πάνε 

τουαλέτα (ένας κάθε φορά). 

 

ΧΩΡΟΙ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΤΑ  ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΩΝ-ΧΩΡΟΙ ΕΦΗΜΕΡΕΥΣΗΣ. 

Α1, Α2  θα βρίσκονται στα παγκάκια μπροστά από το κυλικείο και το Α3 θα  

βρίσκεται στα παγκάκια τα οποία είναι τοποθετημένα στον τοίχο έξω από την  
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αίθουσα πολλαπλής χρήσης, απέναντι από το κυλικείο. 

Το Β1 θα βρίσκεται στα παγκάκια τα οποία είναι τοποθετημένα έξω από την   

αποθήκη της Πολιτικής Άμυνας. (Εκεί που βρισκόταν το καλοκαίρι). 

Το Β2 θα βρίσκεται στα παγκάκια τα οποία είναι τοποθετημένα έξω από τον χώρο  

της Χημείας και της Φυσικής. 

Το Β3 θα βρίσκεται στα παγκάκια τα οποία είναι τοποθετημένα στην εσωτερική  

αυλή στον τοίχο της αίθουσας Τεχνολογίας. 

Το Γ1 θα βρίσκεται πίσω από τις αίθουσες διδασκαλίας 7 και 8 (νότια). 

Το Γ2 θα βρίσκεται στον χώρο μπροστά από τον δυτικό τοίχο  

 της αίθουσας πολλαπλής χρήσης, απέναντι από τον ελαιώνα. 

Το Γ3 θα βρίσκεται στον χώρο έξω από την αίθουσα του τμήματος (7) και στον  

χώρο έξω από την βιβλιοθήκη. 

Το Γ4 θα βρίσκεται στο κιόσκι. 

Τα παγκάκια μετά από κάθε διάλειμμα θα απολυμαίνονται για να  

χρησιμοποιούνται ξανά το επόμενο διάλειμμα. 

 

  

 

Χρήση  

Τουαλέτας 

1.  Τα αγόρια θα χρησιμοποιούν τις τουαλέτες δίπλα από την Αίθουσα 

Πολλαπλής Χρήσης.  Έξω από την τουαλέτα θα βρίσκεται μία 

επιστάτρια. Επίσης στο χώρο πέριξ θα υπάρχει εφημερεύων 

καθηγητής για την επιβολή της τάξης εάν χρειαστεί.  

Στο χώρο θα εισέρχονται μόνο τρία παιδιά κάθε φορά τηρώντας τις 

αποστάσεις. Το πλύσιμο των χεριών θα γίνεται πριν και μετά από τη 

χρήση της τουαλέτας. Απολύμανση θα γίνεται σε τακτά διαστήματα 

κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.  

 2.  Τα κορίτσια θα χρησιμοποιούν τις τουαλέτες της αυλής. Όπως και 

στην περίπτωση των αγοριών, έξω από την τουαλέτα θα βρίσκεται 

μία επιστάτρια. Επίσης στο χώρο πέριξ θα υπάρχει εφημερεύουσα 

καθηγήτρια για την επιβολή της τάξης εάν χρειαστεί.  

Στο χώρο θα εισέρχονται μόνο τρία παιδιά κάθε φορά τηρώντας τις 
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αποστάσεις. Το πλύσιμο των χεριών θα γίνεται πριν και μετά από τη 

χρήση της τουαλέτας. Απολύμανση θα γίνεται σε τακτά διαστήματα 

κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. 

 3.  Οι τουαλέτες στους ορόφους θα παραμένουν κλειστές. 

   

 

 

ΜΑΘΗΤΕΣ 1. Έρχονται στο σχολείο στις 7.30 και προχωρούν αμέσως στην τάξη 

τους ακολουθώντας τις οδηγίες των επί καθήκοντι εκπαιδευτικών 

 2. Θα κάθονται πάντοτε στην ίδια θέση. Δεν δικαιούνται να αλλάζουν 

θρανίο. 

 3. Όταν θα μπαίνουν στην τάξη, χρησιμοποιούν το αντισηπτικό που 

βρίσκεται στην είσοδο και θα κατευθύνονται αμέσως στη θέση τους 

 4. Δεν θα διακινούνται εντός της Αίθουσας ούτε θα σηκώνονται από τη 

θέση τους.  

 5. Χρησιμοποιούν μόνο τα δικά τους βιβλία, τετράδια, μολύβια και 

πένες. Απαγορεύονται να δανείζονται ή να χρησιμοποιούν 

αντικείμενα άλλων (το κινητό τηλέφωνο συμπεριλαμβάνεται). 

 6. Εφαρμόζουν τους κανόνες υγιεινής π.χ. όταν φταρνίζονται ή βήχουν 

(αγκώνας, μανίκι / χαρτομάντηλο και πέταγμα στον κάλαθο (βλέπετε 

σχετική αφίσα) 

 7. Όταν κτυπήσει το κουδούνι είτε για διάλειμμα είτε για να σχολάσουν, 

σηκώνονται ένας – ένας από τη θέση τους και με σειρά αποχωρούν 

από την τάξη. Εξέρχεται πρώτος ο μαθητής του οποίου το θρανίο 

βρίσκεται δίπλα στην πόρτα και ακολουθούν οι υπόλοιποι. Τηρούν 

υποχρεωτικά τις αποστάσεις, ακολουθώντας την ίδια διαδρομή που 

έκαναν κατά την είσοδό τους στο σχολείο, διατηρώντας φυσικά τις 

πρέπουσες αποστάσεις. 

 8. Φρόνιμο είναι ο κάθε μαθητής να έρχεται στο σχολείο εφοδιασμένος 

με τη δική του μάσκα . Η χρήση μάσκας εντός των Αιθουσών 

Διδασκαλίας είναι υποχρεωτική αλλά όχι κατά τη διάρκεια των 

διαλειμμάτων.  

Σε περίπτωση που οι μαθητές επιθυμούν να ψωνίσουν φαγητό από 

την καντίνα, τότε οφείλουν να φορούν την μάσκα τους.  

 

 

Σεπτέμβριος 2020       ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 

Μ.Σ./Αρχείο Γραμματείας/2020-2021/Καθηγητές/Κ.16 Πρωτόκολλο Κωνσταντινουπόλεως 


