
Αγαπητοί γονείς και μαθητές/μαθήτριες καλημέρα. Τη Δευτέρα ο αγιασμός στο σχολείο μας, όπως μας 
ενημέρωσε η Εκκλησία της Ανάληψης, θα γίνει στις 9:00 το πρωί. Τα παιδιά θα έρθουν στις 8:30 ώστε 
να ταξινομήσουμε τα παιδιά της πρώτης σε τμήματα και να περάσουν στη συνέχεια τα παιδιά όλων των 
τάξεων στις αίθουσες. Ο αγιασμός θα τελεστεί κάτω στο προαύλιο με αντιπροσωπεία μαθητών γονέων 
και εκπαιδευτικών όπως ορίζει η εγκύκλιος του Υπουργείου. Στη συνέχεια ο Ιερέας θα περάσει από όλες 
τις αίθουσες. Έπειτα τα παιδιά θα μεταβαίνουν με τη σειρά στους χώρους των βιβλίων από όπου και θα 
τα παραλαμβάνουν. Είναι συσκευασμένα σε πλαστική σακούλα. Θα επιστρέφουν και πάλι με τη 
συνοδεία των εκπαιδευτικών τους στις αίθουσές τους και θα ελέγχουν τα βιβλία σύμφωνα με κατάσταση 
που θα τους δοθεί. Εάν υπάρχει κάποια διαφορά θα αποταθούν στον / στην εκπαιδευτικό τους για να 
λυθεί το θέμα. Θα τους δοθεί πρόγραμμα σε φωτοτυπία (που θα είναι προσωρινό, διότι δεν μας έχουν 
στείλει κάποιους εκπαιδευτικούς που μας λείπουν). Από εκεί και πέρα θα είναι ελεύθερα. Βεβαίως 
μπορούν να έρθουν στο σχολείο και οι γονείς, να παραστούν στον Αγιασμό και να μιλήσουν με τους /τις 
εκπαιδευτικούς του σχολείου. Όσον αφορά στον COVID-19 οι ανεμβολίαστοι μαθητές θα επιδεικνύουν 
τη σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό 
COVID-19 (self test) στον εκπαιδευτικό του τμήματος, ή θα την στέλνουν ηλεκτρονικά με e-mail. Αυτό θα 
γίνει τη Δευτέρα το πρωί και την Παρασκευή (για την πρώτη εβδομάδα) ενώ τις επόμενες εβδομάδες 
κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Όσοι έχουν εμβολιαστεί και όσοι έχουν νοσήσει θα καταθέσουν μια φορά τη 
Δευτέρα, το πιστοποιητικό/βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης το τελευταίο εξάμηνο, ή θα το στείλουν 
ηλεκτρονικά με e-mail. Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη επτάωρο, Πέμπτη Παρασκευή εξάωρο, για τις τάξεις Α’ 
και Β’, ενώ για την Γ’ ένα επτάωρο επιπλέον την Πέμπτη. Καλή σχολική χρονιά. 
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/document-64.pdf 
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