
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ Α΄ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες, 

Σας ενημερώνουμε ότι το σχολείο κλείνει για τους μαθητές της Α΄ομάδας, την Πέμπτη 

25/6/20 και για την ομάδα Β΄ την Παρασκευή, 26/6/20. Για τον λόγο αυτό τα παιδιά της 

ομάδας Α θα έρθουν στο σχολείο μέχρι και την Πέμπτη, 25/6/20. Την Παρασκευή, 26/6/20 

θα έρθουν στο σχολείο μόνο τα παιδιά της ομάδας Β΄. 

Θέλοντας να τηρηθούν  όλα τα μέτρα ασφάλειας και υγείας,  σύμφωνα με το υγειονομικό 

πρωτόκολλο, τα παιδιά δεν μπορούν να κάνουν πάρτι στις τάξεις.  θα φέρουν κανονικά το 

φαγητό τους και το ωρολόγιο πρόγραμμα θα παραμείνει ως έχει. Τα παιδιά πρέπει να 

φέρουν τη σχολική τους τσάντα. 

Την τελευταία μέρα κάθε ομάδας, θα έχουν ημέρα χρώματος ( θα φορέσουν ό,τι ρούχα 

θέλουν).  

Τα παιδιά θα πρέπει μέχρι τις 25/06/20 ή 26/06/20 αντίστοιχα, να επιστρέψουν στο 

σχολείο κάποια βιβλία (θα ενημερωθείτε σχετικά από τους υπεύθυνους τμήματος), γιατί 

θα χρησιμοποιηθούν στην αρχή της επόμενης σχολικής χρονιάς για κάλυψη ύλης, που δεν 

διδάχθηκε,  λόγω της αναστολής λειτουργίας των σχολείων.  

Σε ό,τι αφορά στα παιδιά που απουσιάζουν από το σχολείο, ενδεικτικά/απολυτήρια θα 

παραλάβουν οι γονείς/κηδεμόνες τους στις 29/06/20 από το σχολείο. Θα πρέπει οι 

γονείς/κηδεμόνες τη συγκεκριμένη μέρα να φέρουν σε μια τσάντα με το όνομα του παιδιού 

τα βιβλία που πρέπει να παραδοθούν στο σχολείο. 

Πρόγραμμα παραλαβής ενδεικτικών και παράδοσης 
βιβλίων 

9:15-10:15 Α2  Στ1  Β1  Ε2  Δ1 

10:30-11:30 Β2  Ε1  Α3  Α1 

11:45-12:45 Στ2    Γ2    Δ2    Γ1 

 

Τα σχολεία ανοίγουν για τα παιδιά, στις 7 Σεπτεμβρίου 2020   , ημέρα Δευτέρα. Τα παιδιά θα 

πρέπει να έρθουν με τη στολή και τη τσάντα τους για να πάρουν τα πρώτα βιβλία, να 

χωριστούν στα τμήματά τους και να αρχίσουν κανονικά μαθήματα (εκτός αν υπάρχουν άλλες 

οδηγίες λόγω της πανδημίας, τις οποίες  θα σας κοινοποιήσουμε). 

Υπενθύμιση: Όσοι  δεν έχουν παραδώσει τα βιβλία βιβλιοθήκης, που δανείστηκαν, 

παρακαλούμε να τα παραδώσουν τη μέρα που θα παραδώσουν και τα βιβλία μαθητών.  

                                                                                                                                 

                                                                                                                                    ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 


