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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019-2020                    Μ/19 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  

ΠΡΟΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

Αγαπητοί μας μαθητές/μαθήτριες, 

 

«…Σ’ αυτές τις κρίσιμες στιγμές που διανύουμε, η ευθύνη και η συνεργασία όλης της 

κοινότητας του Σχολείου μας είναι το όπλο για τη στήριξη της προσπάθειας για τη συνέχιση 

της εκπαίδευσης και την πραγματοποίηση των ονείρων όλων μας για μια καλύτερη ζωή. 

Όλοι εργαζόμαστε με ζήλο, για να ανταποκριθούμε στα νέα δεδομένα, που επιβάλλει η 

έκτακτη κατάσταση της Πανδημίας, που αντιμετωπίζουμε. 

Με καλή διάθεση και αίσθημα υπευθυνότητας από όλους μας, θα ξεπεράσουμε τις 

δύσκολες συνθήκες της εποχής. 

Είμαστε μαθημένοι στους αγώνες και θα βγούμε νικητές.» 

Με πίστη 

#Θα τα καταφέρουμε 

Μαρία Λοϊζίδου Δαπόλα 

Διευθύντρια 

 

Για την ομαλή συμπλήρωση της σχολικής χρονιάς σας, καθώς και την διεξαγωγή των 

παγκύπριων εξετάσεων, ήταν σημαντικό να επαναλειτουργήσουν τα σχολεία. Η 

επαναλειτουργία των σχολείων θα γίνει βάσει των υγειονομικών κανόνων προφύλαξης οι 

οποίοι θα τηρηθούν με σχολαστικότητα, ώστε η επιστροφή στο σχολείο να γίνει μέσα σε 

συνθήκες πλήρους ασφάλειας τόσο της δικής σας όσο και των καθηγητών σας. 

 

Α. Θέματα ασφάλειας και υγείας για αντιμετώπιση του COVID-19 στα σχολεία βάσει 
του σχετικού Πρωτοκόλλου  

 Με την είσοδό σας στο σχολείο πηγαίνετε κατ΄ ευθείαν στην αίθουσα 
διδασκαλίας σας, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός στην είσοδο και έξοδο 
από το σχολείο. 

 Ο διδάσκων/ουσα καθηγητής/τριά σας θα βρίσκεται ήδη στην αίθουσα και θα 
φροντίζει για το άνοιγμα των παραθύρων. 

 Από τη στιγμή που εισέρχεστε στην αίθουσα θα απολυμαίνετε τα χέρια σας με 
αντισηπτικό.  

 Η χρήση μάσκας και γαντιών θα είναι προαιρετική.  Συστήνεται όπως ο 
καθένας εφοδιαστεί με τα δικά του γάντια και μάσκες. 

 Ο/Η κάθε μαθητής/τρια θα έχει το δικό του θρανίο, το οποίο θα χρησιμοποιεί 
καθημερινά και για όλη τη διάρκεια των μαθημάτων.  Οι μαθητές/τριες δεν 
επιτρέπεται να χρησιμοποιούν θρανίο άλλου/άλλης συμμαθητή/τριας. 
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 Αν ένας μαθητής/τρια παρουσιάζει οποιαδήποτε ύποπτα συμπτώματα θα 
πρέπει να το αναφέρει στον διδάσκοντα καθηγητή/τρια. 

 Θα πρέπει να αποφεύγεται η επαφή των χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το 
στόμα για μείωση του κινδύνου μόλυνσης. 

 Σε περίπτωση βήχα ή φτερνίσματος, θα πρέπει να γίνεται κάλυψη της μύτης 
και του στόματος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο το 
οποίο θα πρέπει να απορρίπτεται στον κάδο απορριμμάτων και να 
απολυμαίνετε τα χέρια σας με αντισηπτικό.  

 Θα πρέπει να αποφεύγεται η κοινή χρήση αντικειμένων, όπως μολύβια, στυλό, 
μαρκαδόροι και άλλων προσωπικών αντικειμένων. 

 Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές θα χωριστούν σε διάφορες 
ομάδες σε διαφορετικούς χώρους της αυλής του σχολείου. 

 Θα πρέπει να γίνεται επιμελές πλύσιμο των χεριών με υγρό σαπούνι και νερό, 
για τουλάχιστον 20΄΄, πριν και μετά τη λήψη τροφής και πριν και μετά την 
επίσκεψη στην τουαλέτα και προσεκτικό στέγνωμα χεριών με χαρτί μιας 
χρήσης και απόρριψή του στους κάδους απορριμμάτων. 

 Το κυλικείο θα είναι κλειστό και έτσι να φέρνετε φαγητό και νερό από το σπίτι. 

 Μετά το τέλος του διαλείμματος με την είσοδό σας στην αίθουσα διδασκαλίας 
να γίνεται απολύμανση των χεριών με αντισηπτικό.  

 Πριν την προσέλευσή σας στο Σχολείο, αν παρουσιάσετε συμπτώματα 
λοίμωξης του αναπνευστικού [όπως βήχα, καταρροή, πόνοι στους μυς 
(μυαλγίες)]να μένετε στο σπίτι και να επικοινωνήσετε με τον προσωπικό σας 
γιατρό. 

 Αν κατά τη διάρκεια παρουσίας σας στο Σχολείο εμφανίσετε οποιαδήποτε 
συμπτώματα που παραπέμπουν στον Κορωνοϊό, τότε να ενημερώσετε 
αμέσως τον διδάσκων καθηγητή/τρια. 

 Να ενημερώσετε τους γονείς/κηδεμόνες σας ότι οι επισκέψεις τους στο σχολείο 
πρέπει να αποφεύγονται και να γίνονται μόνο εάν είναι απαραίτητες, τηρώντας 
πιστά τις διαδικασίες αυτές. 
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Β. ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) είναι σημαντικό το απολυτήριο που θα πάρετε ως τελειόφοιτοι 
μαθητές να είναι απολύτως αξιόπιστο. 

 Στόχος του ΥΠΠΑΝ και κατά συνέπεια του Σχολείου μας είναι να φτάσουμε τους 
στόχους επάρκειας και επιτυχίας στον στίβο της γνώσεως και στο πεδίο της 
καλλιέργειας και της μόρφωσης και να αναπληρώσουμε, στον βαθμό που είναι 
δυνατόν, τις παράπλευρες απώλειες που είχαμε μέχρι στιγμής στον τομέα της 
εκπαίδευσης. 

 Η αναθεωρημένη εξεταστέα ύλη των Παγκύπριων Εξετάσεων έχει αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του σχολείου μας και στη ΣΕΑ (Teams).  

 H περίοδος επιστροφής σας στο σχολείο θα αφιερωθεί στην ευθυγράμμιση της 
εξεταστέας ύλης, όπου δεν έχει ήδη διδαχθεί, για επαναλήψεις, που θα συμβάλουν 
στη μεγαλύτερη επιτυχία στις παγκύπριες εξετάσεις σας.  
 

Γ. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Οι μαθητές/μαθήτριες της Γ΄ Λυκείου θα παρακολουθήσουν μαθήματα από τις 11 Μαΐου 
μέχρι και τις 5 Ιουνίου 2020, σε δύο ομάδες μαθητών, την ομάδα Α και την ομάδα Β.  

 Η ομάδα Α θα παρουσιαστεί και θα παρακολουθήσει μαθήματα στις 11, 12, 13, 
21, 22, 25, 26, 27 Μαΐου και στις 4 και 5 Ιουνίου 2020. 

 Η Ομάδα Β θα παρουσιαστεί και θα παρακολουθήσει μαθήματα στις 14, 15, 18, 
19, 20, 28, 29 Μαΐου και  στις 1, 2 και 3 Ιουνίου 2020. 

 To ωρολόγιο πρόγραμμα είναι από τις 7:30 – 11:30 π.μ., μόνο για τα εξεταζόμενα 
μαθήματα. 

 

Δ. Υποχρεωτική Φοίτηση/Απουσίες 

 Η φοίτηση είναι υποχρεωτική και οι απουσίες θα καταχωρίζονται στην Ηλεκτρονική 
Διοίκηση. 

 Προβλέπεται ότι οι μαθητές έχουν την υποχρέωση της φοίτησης, οπότε κατά την 
κανονική λειτουργία των σχολείων θα εφαρμόζονται και οι σχετικές πρόνοιες των 
Κανονισμών Λειτουργίας των Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης. 

 

ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΜΟΝΗ ΜΑΖΙ ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ. 

Επιστρέφουμε στην κανονικότητα, αλλάζονται συνήθεις και προστατεύουμε ο 
ένας τον άλλο.  

Ο καθένας για όλους και όλοι για τον καθένα. 

 

 

«Χέρια (πλένουμε) – Αποστάσεις (κρατάμε) – Mάσκες (φοράμε)» 

 

Λιβάδια, 8/5/2020                                                                      ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
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