
Α. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

1. Οι δάσκαλοι/δασκάλες, οι νηπιαγωγοί και οι ειδικοί/ές εκπαιδευτικοί θα παρουσιαστούν 

στα σχολεία, για ανάληψη καθηκόντων, τη Δευτέρα 05.09.2022. 

 

2. Κατά την περίοδο από τις 05.09.2022 μέχρι και τις 09.09.2022, θα ολοκληρωθούν όλες 

οι διαδικασίες που είναι απαραίτητες, ώστε να αρχίσει απρόσκοπτα η λειτουργία των 

σχολείων τη Δευτέρα 12.09.2022, περιλαμβανομένων ενεργειών όπως είναι η κατανομή 

μαθητών/ριών σε τμήματα, η ανάληψη τμημάτων από εκπαιδευτικούς, ο καταρτισμός 

ωρολογίου προγράμματος, η ανάληψη υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων από το 

προσωπικό, η ετοιμασία αιθουσών, η διανομή βιβλίων στα τμήματα, ο έλεγχος υλικών και 

περιουσίας, ο έλεγχος των σχολικών χώρων και η επισήμανση/εξάλειψη πιθανών πηγών 

κινδύνου για αποφυγή ατυχημάτων κ.λπ. 

 

3. Το «Διήμερο Εκπαιδευτικού» θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης κατά την πρώτη εβδομάδα 

της νέας σχολικής χρονιάς 2022-2023. Όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί θα συμμετέχουν σε 

κεντρικές και ενδοσχολικές επιμορφώσεις, που θα πραγματοποιηθούν από τις 6 μέχρι και 

τις 9 Σεπτεμβρίου 2022. Σημειώνεται ότι οι Νηπιαγωγοί κατά το «Διήμερο Εκπαιδευτικού» 

θα έχουν και τις δύο ημέρες κεντρική επιμόρφωση. Σχετική με το θέμα είναι η εγκύκλιος 

με αρ. φακ. Π.Ι.7.7.06.16 ημερ. 09.06.2022 (αρ. εγκυκλίου στο διαδίκτυο ypp14117) την 

οποία παρακαλείστε να μελετήσετε πολύ προσεκτικά και να εφαρμόσετε τα όσα 

αναφέρονται σε αυτήν. 

 

 

ΜΑΘΗΤΕΣ/ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ 

1. Οι μαθητές/μαθήτριες των Δημοτικών και των Ειδικών Σχολείων θα παρουσιαστούν στα 

σχολεία τους τη Δευτέρα 12.09.2022, για να κατανεμηθούν σε τάξεις/τμήματα ή ομάδες, 

αντίστοιχα, να πάρουν τα βιβλία τους και να αρχίσουν κανονικά τα μαθήματά τους. Θα 

παραμείνουν στο σχολείο μέχρι τη 1:05 μ.μ. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην 

υποδοχή και ομαλή, χωρίς άγχος, προσαρμογή των παιδιών της Α΄ τάξης. 

 

2. Όλα τα παιδιά Υποχρεωτικής Προδημοτικής Εκπαίδευσης (ηλικίας 48/12 χρονών και άνω), 

καθώς και τα παιδιά κάτω των 48/12 χρονών, που φοιτούσαν στο ίδιο Νηπιαγωγείο και 

την προηγούμενη χρονιά, θα αρχίσουν κανονικά τη φοίτησή τους σε αυτό τη Δευτέρα 

12.09.2022. Το πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου για τα παιδιά αυτά θα λειτουργήσει μέχρι 

τη 1:05 μ.μ.  

 

Τα παιδιά ηλικίας 3-48/12 χρονών, που δεν φοιτούσαν σε Νηπιαγωγείο την 

προηγούμενη σχολική χρονιά ή δεν φοιτούσαν στο ίδιο Νηπιαγωγείο την 

προηγούμενη σχολική χρονιά, θα αρχίσουν να φοιτούν σταδιακά, σύμφωνα με το 

πρόγραμμα φοίτησης του κάθε Νηπιαγωγείου. Τα συγκεκριμένα παιδιά θα φοιτήσουν με 

βάση ατομικό κλιμακωτό ωράριο, με σταδιακή, δηλαδή, καθημερινή αύξηση του χρόνου 

παραμονής τους, μέχρι την πλήρη προσαρμογή τους. Το πρόγραμμα, όμως, θα 

λειτουργήσει κανονικά για όλα τα παιδιά, από τις 7:45 π.μ. μέχρι τη 1:05 μ.μ., το αργότερο 

μέχρι τις 15.09.2022, ημερομηνία κατά την οποία θα ολοκληρωθεί η προσέλευση όλων 

των παιδιών, εκτός από εξαιρέσεις παιδιών που πιθανόν να χρειαστεί επέκταση του 

προγράμματος προσαρμογής τους. 

http://enimerosi.moec.gov.cy/ypp14117
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ   

1. Πριν από την έναρξη των μαθημάτων, αναλόγως της επιδημιολογικής εικόνας και των 

κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με τον Κορωνοϊό COVID-19 

ή και άλλες ιογενείς λοιμώξεις, θα αποσταλούν στα σχολεία εγκύκλιες οδηγίες για τα 

προληπτικά μέτρα που ενδεχομένως θα πρέπει να εφαρμοστούν για τη διασφάλιση της 

ασφάλειας και υγείας των παιδιών, του διδακτικού και βοηθητικού προσωπικού.  

 

2. Κατά την πρώτη ημέρα προσέλευσης των μαθητών/ριών γίνεται υπενθύμιση σε αυτούς/ές 

όλων των μέτρων αυτοπροστασίας από ιογενείς λοιμώξεις (συχνό και επιμελές πλύσιμο 

χεριών ή συχνή χρήση αντισηπτικού, κανόνες αποστασιοποίησης, χρήση προσωπικών 

αντικειμένων κ.λπ.). 

 

3. Οι όποιες εγκύκλιες οδηγίες καθώς και τα υγειονομικά πρωτόκολλα που ενδέχεται να 

ισχύσουν τη νέα σχολική χρονιά 2022-2023 καθώς και χρήσιμο ενημερωτικό υλικό, για πιο 

άμεση και έγκυρη ενημέρωση για θέματα COVID-19, θα βρίσκονται  αναρτημένα στην 

ιστοσελίδα του Υ.Π.Α.Ν.: http://www.moec.gov.cy/covid_19.html, στην οποία καλείστε να 

ανατρέχετε.  

 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 

1. Κατά την περίοδο 12-23 Σεπτεμβρίου 2022 οι εκπαιδευτικοί θα καταβάλουν κάθε 

προσπάθεια, ώστε να επιτευχθούν οι απαραίτητοι Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας ή οι 

επιδιώξεις (στην περίπτωση της προδημοτικής) της προηγούμενης σχολικής χρονιάς, με 

στόχο την ομαλή μετάβαση των παιδιών στη φετινή τους τάξη. Για τον σκοπό αυτό, μπορεί 

να αξιοποιηθεί εκπαιδευτικό υλικό που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του κάθε 

μαθήματος (http://www.schools.ac.cy/klimakio/index.html).  

 

 

 

 

http://www.moec.gov.cy/covid_19.html
http://www.schools.ac.cy/klimakio/index.html

