
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ             ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2020-21 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ 

1. Οι μαθητές/τριες θα βρίσκονται την καθορισμένη για το τμήμα τους ώρα στο 

σχολείο, για να πάρουν οδηγίες από τους Υπεύθυνους Καθηγητές. 

2. Συγκεκριμένα το Γ1, Γ2, Γ3 θα προσέλθουν στο σχολείο μαζί με τους γονείς τους 

από τις 7:00 με7:10΄ μ.μ. Το Γ4. Γ5, Γ6 θα προσέλθουν μαζί με τους γονείς τους 

7:15 με 7:25 μ.μ.  

3. Το Γ1, Γ2 και Γ5 θα εισέλθουν  από την κεντρική είσοδο του σχολείου. Το Γ3, Γ4 

και Γ6 θα εισέλθουν από τη Ν.Α. είσοδο του σχολείου (κάτω χώρος στάθμευσης) 

και θα ανέβουν από τα σκαλιά δίπλα από τη βιβλιοθήκη.  

4. Παρακαλούνται οι γονείς που δεν έχουν προβλήματα κινητικά να αφήσουν τα 

αυτοκίνητά τους έξω από το σχολείο, για να μην υπάρχει πρόβλημα, όταν θα 

φεύγουν τμηματικά πάλι οι μαθητές με τους γονείς τους. Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης το γήπεδο του σχολείου. 

5. Οι γονείς θα καθίσουν στις θέσεις που θα τους υποδειχθούν από τους καθηγητές 

που έχουν οριστεί για το τμήμα του παιδιού τους.  Για σκοπούς ευκολότερης 

ιχνηλάτησης επαφών σε περίπτωση που θα παρουσιαστεί κρούσμα, δεν 

επιτρέπεται να αλλάξουν θέσεις. 

6. Αν δεν έχουν υπογράψει οι μαθητές/τριες στο Βιβλίο Σπουδών, να υπογράψουν 

μόλις έλθουν. 

7. Οι  Υπεύθυνοι Τμημάτων θα ελέγξουν την στολή και τη μάσκα των 

μαθητών/τριών τους και  θα τους βάλουν να καθίσουν με αλφαβητική σειρά . 

8. Οι μαθητές/τριες θα σηκωθούν από τις θέσεις τους μόλις αρχίσει η Δέηση και θα 

κάτσουν μόλις τελειώσει η Δέηση. 

9. Θα σηκωθούν επίσης μόλις αρχίσει να τους προσφωνεί ο Διευθυντής  και θα 

γυρίσουν ελαφρώς να τον κοιτάνε όση ώρα θα τους/τις προσφωνεί. Η ώρα αυτή 

απαιτεί ιδιαίτερη σοβαρότητα. 

10. Όταν φτάσει η ώρα για την επίδοση των απολυτηρίων, θα σηκώνονται οι 

μαθητές/τριες του τμήματος που προσκαλείται από την παρουσιάστρια,  θα 

μπαίνουν με αλφαβητική σειρά και θα πλησιάζουν μαζί με τον/την Υπεύθυνο 

τους στο τραπέζι μέχρι να ακούσουν το όνομά τους. Ο/Η Υπεύθυνος Τμήματος 

θα βρίσκεται μπροστά και θα πάρει το κουτί με τα διπλώματα που θα δώσει στο 

τέλος στους/στις μαθητές/τριες.  Ο Βοηθός του Υπεύθυνου Τμήματος θα ελέγχει 

τους μαθητές να κρατούν τις αποστάσεις, ενώ βρίσκονται στη σειρά, ενώ ο 

Υπεύθυνος θα τους υποδεικνύει πώς θα αποχωρούν. 

11. Αφού αποστειρώσει τα χέρια του/της με αντισηπτικό που θα υπάρχει στο τραπέζι, 

ο/η μαθητής/τρια που θα ακούει το όνομά του/της, θα πλησιάζει για την επίδοση 

του απολυτηρίου και της πλακέτας. Θα παίρνει το απολυτήριο του/της και στη 

συνέχεια την πλακέτα από την πρόεδρο του Συνδέσμου Γονέων. Στη συνέχεια θα 

φωτογραφίζεται ανάμεσα στον Διευθυντή και στην Πρόεδρο του Συνδέσμου 

Γονέων και θα φεύγει, για να πάει στη θέση του/της, όπως θα του/της υποδείξει ο 

Υπεύθυνος Τμήματος. 



12. Τα υπόλοιπα διπλώματα θα τα πάρουν οι μαθητές/τριες από τους υπεύθυνους 

καθηγητές/τριες στο τέλος της εκδήλωσης, όταν θα ανακοινωθεί από την 

παρουσιάστρια. 

13. Δε θα ανοίξει κανένας/μια το απολυτήριο του/της ή οτιδήποτε άλλο μέχρι το 

τέλος της εκδήλωσης. 

14. Στο τέλος της εκδήλωσης θα φεύγουν κατά τμήματα οι μαθητές/τριες μαζί με 

τους γονείς τους, όπως θα τους υποδειχθεί από τον παρουσιαστή της εκδήλωσης. 

Δεν θα φύγουμε όλοι μαζί, αλλά θα περιμένουμε λίγο χρόνο στις θέσεις μας, για 

να αποφύγουμε τον συνωστισμό στις εξόδους. 

 

Σημείωση: Όλοι, καθηγητές-γονείς- μαθητές-προσκεκλημένοι,  θα προσέλθουν στην 

εκδήλωση με μάσκα και θα παραμείνουν με τη μάσκα μέχρι το τέλος της εκδήλωσης. 

Τη μάσκα θα βγάζουν οι μαθητές/τριες μόνο τη στιγμή της φωτογράφισης. 

Τη μάσκα επίσης θα βγάζουν οι ομιλητές, για να ακούονται καλύτερα στα μικρόφωνα. 


