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ΦΟΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΣΟΤ 2ΟΤ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

 

ΕΙΑΓΩΓΗ 

  

Με τον Κανονισμό Λειτουργύας του χολεύου οι μαθητϋς αναμϋνεται να λειτουργόσουν ως 

υπεύθυνα μϋλη της δημοκρατικός σχολικός κοινότητας. Η εφαρμογό και ο σεβασμός του 

κανονισμού αυτού θα βοηθόσει στην υλοπούηση του εκπαιδευτικού ϋργου καθώς και στο 

ϋργο της ολοκλόρωσης της προσωπικότητας των μαθητών σε αυριανούς υπεύθυνους και 
κριτικϊ σκεπτόμενους πολύτες της κοινωνύας μας.  

Με τον όρο  «χολικός Κανονισμός» εννοούμε  το σύνολο των όρων και των κανόνων που 

αποτελούν προώποθϋσεις για να πραγματοποιεύται ανενόχλητα, μεθοδικϊ και 
αποτελεσματικϊ το ϋργο του χολεύου.  

 Ο παρών χολικός Κανονισμός καθορύζει, σύμφωνα με την ελληνικό εκπαιδευτικό 

νομοθεσύα, τις αρχϋς και τους σκοπούς του χολεύου, τα μϋσα με τα οπούα επιδιώκεται η 

υλοπούησό τους και τα όρια των δικαιωμϊτων και των υποχρεώσεων μαθητών και 
γονϋων/κηδεμόνων. Η εγγραφό μαθητών στο χολεύο προώποθϋτει την αποδοχό αυτού του 

χολικού Κανονισμού από τους μαθητϋς και από τους γονεύς/κηδεμόνες τους.  

Εύναι φανερό ότι:   
i. Η μαθητικό ιδιότητα συνοδεύει τον μαθητό / τη μαθότρια (εφ’ εξός θα αποκαλεύται 

μαθητός ό μαθητϋς) τόσο στο  εσωτερικό της αύθουσας διδασκαλύας, όσο και ϋξω από 

αυτόν (προαύλιο, εκδρομϋς, επισκϋψεις), όπου εκτός  από τον εαυτό του ο μαθητός 

εκπροσωπεύ το χολεύο και γενικότερα το σύνολο της χολικός κοινότητας.  

ii. Η εφαρμογό του χολικού Κανονισμού δεν περιορύζει την ελευθερύα οιουδόποτε, αλλϊ 

ϋχει ως στόχο να διαμορφώσει ολοκληρωμϋνες προσωπικότητες.  

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α’ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ 
 

Η Διεύθυνση του χολεύου ϋχει την ευθύνη της οργϊνωσης και της πραγματοπούησης του 

πολυδιϊστατου ϋργου μϋσα στο χολεύο. Σα καθόκοντα, οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες 

τόσο της  Διεύθυνσης  όσο και των εκπαιδευτικών προβλϋπονται από την εκπαιδευτικό 

νομοθεσύα.  

  

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β’ 

ΜΑΘΗΣΕ  

  

1. Υούτηση των μαθητών:  

Πρωταρχικό σημασύα για το χολεύο ϋχει η τακτικό φούτηση των μαθητών του.  

Οι απουσύες των μαθητών και οι συνϋπειϋς τους προβλϋπονται από την ισχύουσα 

νομοθεσύα.  

υγκεκριμϋνα:  

i. Οι γονεύς οφεύλουν να φροντύζουν για την ϋγκαιρη προσϋλευση των παιδιών τους στο 

χολεύο το πρωύ.  
ii. Οι μαθητϋς δεν απουσιϊζουν από το χολεύο παρϊ μόνο για σοβαρούς λόγους. ε 

περύπτωση απουσύας ο γονϋας υποχρεούται να ενημερώνει ϋγκαιρα το χολεύο 

τηλεφωνικϊ το πρωύ. 
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iii. Οι απουσύες των μαθητών από μϊθημα ενδιϊμεσης ώρας χωρύς τη γραπτό ϊδεια του 

Διευθυντό / της Διευθύντριας εύναι αδικαιολόγητες και ελϋγχονται πειθαρχικϊ.  

iv. Ο μαθητός αντιμετωπύζει όλες τις σχολικϋς δραστηριότητες με τον ύδιο σεβασμό. Γι’ 
αυτό τον λόγο απουσύες  από συγκεντρώσεις και ϊλλες υποχρεωτικϋς εξωδιδακτικϋς 

εκδηλώσεις δεν εύναι αποδεκτϋς.  

v. Η ενημϋρωση των γονϋων για τις καθημερινϋς απουσύες των μαθητών γύνεται 
σύμφωνα με την κεύμενη νομοθεσύα. 

vi. Κϊθε τετρϊμηνο με την παρϊδοση του Δελτύου Προόδου του μαθητό γνωστοποιεύται 
στους γονεύς/κηδεμόνες του και ο συνολικός αριθμός των απουσιών του.  

vii. Μαθητός που επικαλεύται λόγους να αποχωρόσει από το χολεύο πριν από το πϋρας των 

μαθημϊτων ενημερώνει και λαμβϊνει την αντύστοιχη ϊδεια εξόδου από τη Διεύθυνση 

του χολεύου, ύστερα από επικοινωνύα με τους γονεύς του.  

viii. Σο χολεύο ενημερώνει τους γονεύς για τυχόν απουσύες, για τις επιδόσεις και για τη 

συμπεριφορϊ των μαθητών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατϊξεις.  

ix. Η φούτηση των μαθητών χαρακτηρύζεται με πρϊξη του υλλόγου των Διδασκόντων την 

ημϋρα λόξης των μαθημϊτων του χολικού ϋτους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατϊξεις.  

  

2. Απαλλαγό από το μϊθημα της Υυσικός Αγωγός   

Για μακροχρόνια απαλλαγό από το μϊθημα της Υυσικός Αγωγός απαιτεύται ιατρικό 

γνωμϊτευση.   

Για απαλλαγό μιας ημϋρας απαιτεύται σημεύωμα του γονϋα, το οπούο εγκρύνεται από τη 

Διεύθυνση του χολεύου.  

  

3. Τγεύα των Μαθητών  

Οι γονεύς προσκομύζουν, κατϊ την εγγραφό των μαθητών, το προβλεπόμενο Ιατρικό Δελτύο 

του μαθητό, συμπληρωμϋνο από τον ιατρό και ενημερώνουν τη Διεύθυνση για τυχόν ειδικϊ 

προβλόματα υγεύας των παιδιών τους. Για τη συμμετοχό στο μϊθημα της Υυσικός Αγωγός 

απαιτεύται ιατρικό γνωμϊτευση.  

  

4. Επύδοση των μαθητών  

 Η επύδοση των μαθητών αξιολογεύται συνεχώς και συζητεύται τακτικϊ, κατϊ τις 

συνεδριϊσεις του υλλόγου Διδασκόντων, ελϋγχεται με προφορικϋς και γραπτϋς 

δοκιμασύες, με γραπτϋς εξετϊσεις και με ϊλλους παιδαγωγικϊ αποδεκτούς τρόπους, όπως 

ορύζεται από την ισχύουσα νομοθεσύα. Οι γονεύς ενημερώνονται από τους καθηγητϋς, οι 

οπούοι δϋχονται τους γονεύς δύο φορϋς την εβδομϊδα, σε συγκεκριμϋνες τακτϋς ώρες που 

ανακοινώνονται σε αυτούς στην αρχό της σχολικός χρονιϊς. Η ενημϋρωση των γονϋων 

γύνεται επύσης και σε  συναντόσεις σε απογευματινϋς ώρες, που ορύζονται από το χολεύο. 

ε περιόδους ισχύος ϋκτακτων μϋτρων λόγω ιδιαύτερων συνθηκών ισχύει  η εκϊστοτε 

προβλϋπουσα νομοθεσύα. Επύσης, μετϊ τη λόξη των τετραμόνων, παραδύδεται στους Γονεύς 

το «Δελτύο Προόδου» του μαθητό.  

  

5. χολικό Ζωό 

Σο χολεύο πρϋπει να διασφαλύζει την ομαλό σχολικό ζωό και την ανϊπτυξη της 

προσωπικότητας κϊθε ατόμου, στα πλαύσια του αυτοσεβασμού, καθώς επύσης του 

σεβασμού και της αποδοχός του ϊλλου. Συχόν παρεκκλύσεις θα αντιμετωπύζονται από το 

χολεύο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσύα.   
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α) Προαύλιοι χώροι  
i. Κατϊ τη διϊρκεια της πρωινός συγκϋντρωσης ο μαθητός λαμβϊνει τη θϋση του στο 

τμόμα του και μετϊ την προσευχό παραμϋνει όσυχος στη θϋση του, ϋως ότου 

ολοκληρωθούν οι ανακοινώσεις και κληθούν οι μαθητϋς να ανϋβουν στις αύθουσες.  

ii. Η διατόρηση της καθαριότητας της αυλός και των κοινόχρηστων χώρων του χολεύου 

εύναι αποκλειστικό ευθύνη των μαθητών οι οπούοι και υποχρεούνται να ρύχνουν τα 

σκουπύδια στους κϊδους απορριμμϊτων.  

iii. Δεν επιτρϋπεται η πρόσκληση στο χολεύο φύλων και γνωστών.  

iv. Σο παιχνύδι στην αυλό διεξϊγεται μόνο με μπϊλες του χολεύου υπό την επύβλεψη του 

καθηγητό Υυσικός Αγωγός χωρύς θορύβους και φωνϋς, για να μην ενοχλούνται αυτού 
που παρακολουθούν μαθόματα μϋσα στις αύθουσες.  

v. Κατϊ τα διαλεύμματα στην αυλό οι μαθητϋς συμμορφώνονται απόλυτα με τις 

υποδεύξεις του εφημερεύοντος καθηγητό.  

vi. Δεν επιτρϋπεται η συγκϋντρωση και παραμονό για μεγϊλο χρονικό διϊστημα στους 

χώρους των τουαλετών.  Πρϋπει να γύνεται σωστό χρόση της τουαλϋτας, αφόνοντας 

τον χώρο καθαρό. ε καμύα περύπτωση  δεν δικαιολογεύται επύσκεψη τουαλϋτας του 

ϊλλου φύλου.  

  

β) Μϋσα στην τϊξη  

i. Μόνο μετϊ την πρωινό προσευχό επιτρϋπεται η εύσοδος των μαθητών στις αύθουσες 

διδασκαλύας. ε περύπτωση καθυστερημϋνης προσϋλευσης ο μαθητός οφεύλει να 

περϊσει από τη Διεύθυνση. ε επανϊληψη του φαινομϋνου, το γεγονός ελϋγχεται 
πειθαρχικϊ.  

ii. Οι μαθητϋς εισϋρχονται στην αύθουσα διδασκαλύας αμϋσως μετϊ το χτύπημα του 

κουδουνιού. Μη ϋγκαιρη προσϋλευση συνεπϊγεται απομϊκρυνση από την τϊξη, 

απουσύα και τηλεφωνικό ενημϋρωση του γονϋα/κηδεμόνα.  

iii. Οι μαθητϋς οφεύλουν να διατηρούν τη σχολικό αύθουσα καθαρό και τακτοποιημϋνη.  

iv. Κατϊ τη διϊρκεια του μαθόματος η εύσοδος ό η ϋξοδος των μαθητών επιτρϋπεται μόνο 

για σοβαρούς λόγους, με σύμφωνη γνώμη του καθηγητό.  

v. Κϊθε μαθητός διατηρεύ τη θϋση του, όπως αυτό ορύζεται από το πλϊνο της τϊξης, και 
εύναι αποκλειστικϊ υπεύθυνος για την καθαριότητα του θρανύου του, το οπούο θα ϋχει 
ετικϋτα με το όνομϊ του. Υθορϊ ό ρύπανση του θρανύου του θα ϋχει ως αποτϋλεσμα 

τιμωρύα του μαθητό.  

vi. Οι μαθητϋς πρϋπει να αποφεύγουν ενϋργειες που διακόπτουν και εμποδύζουν την ομαλό 

διεξαγωγό του μαθόματος (ψύθυροι, αστεώσμού κλπ.). Η ησυχύα και ηρεμύα μϋσα στην 

αύθουσα εύναι προώποθϋσεις για την αρμονικό συνεργασύα όλων των μελών της 

ομϊδας, μαθητών και εκπαιδευτικών.  

vii. τα διαλεύμματα εξϋρχονται αμϋσως όλοι, ώστε να επιτευχθεύ ο σωστός εξαερισμός της 

τϊξης. Μαθητϋς που παραμϋνουν μϋσα στις αύθουσες στα διαλεύμματα παρϊ τις 

συστϊσεις, θα τιμωρούνται.  
viii. Οι μαθητϋς προστατεύουν από φθορϋς τη δημόσια περιουσύα που χρησιμοποιούν  ( 

τούχοι – πόρτες – θρανύα – ϋπιπλα – καρϋκλες κ.λ.π.) και σϋβονται τον σχολικό εξοπλισμό 

της αύθουσας και των εργαστηρύων (T.V.,Video, υπολογιστϋς, μουσικϊ όργανα). ε 

περύπτωση καταστροφός σχολικός περιουσύας ο μαθητός, ύστερα από υπόδειξη του 

υλλόγου Διδασκόντων, θα υποστεύ τις συνϋπειες των πρϊξεών του πειθαρχικϊ, αλλϊ 

και με προσωπικό οικογενειακό δαπϊνη θα αποκαταστόσει την προκληθεύσα ζημιϊ.  
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ix. Ο μαθητός δεν χρησιμοποιεύ τις ηλεκτρονικϋς συσκευϋς του χολεύου στις αύθουσες ό 

τα εργαστόρια χωρύς την ϊδεια των καθηγητών του και δεν κϊνει χρόση του 

διαδικτύου χωρύς την επύβλεψη καθηγητό.  

x. Η χρόση διορθωτικού υγρού στις εξετϊσεις απαγορεύεται. Θα γύνεται χρόση  στις 

αύθουσες μόνο ύστερα από σύμφωνη γνώμη του κϊθε καθηγητό. Πϊντως, εύναι καλό να 

αποφεύγεται η χρόση του, ώστε να γύνονται οι μαθητϋς πιο προσεκτικού στο γρϊψιμο 

και να εύναι προετοιμασμϋνοι για τις εξετϊσεις (προαγωγικϋς ό πανελλόνιες).  

xi. υνιστϊται να  αποφεύγεται η μεταφορϊ στο σχολεύο ακριβών αντικειμϋνων ό 

μεγϊλων χρηματικών ποσών. Για τυχόν απώλεια τϋτοιων αντικειμϋνων, στο χολικό 

χώρο, το χολεύο δεν φϋρει καμύα ευθύνη αναζότησης ό αντικατϊστασός τους. 

xii. Αν κϊποιος από τη σχολικό κοινότητα επιμϋνει να προσβϊλλει και να παρενοχλεύ 

συμμαθητό του με σχόλια ό τον εμποδύζει να παρακολουθόσει τη μαθησιακό 

διαδικασύα, θα ελϋγχεται πειθαρχικϊ. Εύναι αυτονόητη η ευπρεπός συμπεριφορϊ κϊθε 

μαθητό προς τους συμμαθητϋς του  και τους καθηγητϋς του. 

xiii. Σο σχολικό βιβλύο παρϋχεται δωρεϊν για χρόση των μαθητών. Η καταστροφό του ϋχει 

ως αρνητικό συνϋπεια την υποβϊθμιση της ϋννοιας του βιβλύου. Οι μαθητϋς δεν 

επιτρϋπεται να το καταστρϋφουν.  

 

 Σοβαρές αποκλίσεις από την αρμόζουσα κοινωνική συμπεριφορά, που σταδιακά 

μπορεί να επιφέρουν την ποινή της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος, θεωρούνται: 

o  Η χειροδικύα ό η ϊσκηση ψυχολογικός βύας από μεμονωμϋνα ϊτομα ό ομϊδες. 

o Η πρόκληση ζημιών ό φθορών στην περιουσύα του χολεύου. 

o Σο κϊπνισμα σε όλους τους σχολικούς χώρους. 

o Η κατοχό ό η χρόση αλκοόλ και εξαρτησιογόνων ουσιών. 

o Η ϋξοδος χωρύς ϊδεια από το σχολικό χώρο. 

o Η οικειοπούηση αντικειμϋνων, που ανόκουν σε ϊλλο μαθητό ό σε καθηγητό ό στο 

χολεύο.  

γ) Κατοχό ηλεκτρονικών συσκευών 

Απαγορεύεται η κατοχό και χρόση κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών ό 

παιχνιδιών που διαθϋτουν σύστημα επεξεργασύας όχου και εικόνας εντός του σχολικού 

χώρου. Η συσκευό που χρησιμοποιεύται από μαθητό / τρια ό εύναι σε κοινό θϋα κατϊ τη 

διϊρκεια του σχολικού προγρϊμματος θα αφαιρεύται και θα φυλϊσσεται στο γραφεύο της 

Διεύθυνσης, θα παραδύδεται δε μόνο στους γονεύς, ενώ ο μαθητός θα ελϋγχεται πειθαρχικϊ. 
 
δ) Εμφϊνιση και παρουσύα  

i. Ο σχολικός χώρος δεν επιτρϋπει τις ακρότητες στην εμφϊνιση των μαθητών ό στην 

ενδυμασύα τους.  

ii. Η εμφϊνιση των μαθητών πρϋπει να εύναι ευρεύας αποδοχός, να συνϊδει με την ιδιότητα 

του μαθητό και να χαρακτηρύζεται από απλότητα, καθαριότητα και ευπρϋπεια. Η 

εμφϊνιση όλων όσοι συμμετϋχουν στη σχολικό ζωό υπαγορεύεται από την ανϊγκη του 

σεβασμού του σχολικού χώρου αλλϊ και από την αύσθηση εκτύμησης και σεβασμού του 

εαυτού τους και των ϊλλων μελών της σχολικός κοινότητας. 

iii. Σο κϊπνισμα σε όλο τον σχολικό χώρο απαγορεύεται αυστηρϊ από την κεύμενη 

νομοθεσύα. 

iv. Οι μαθητϋς προσϋρχονται στο μϊθημα της Υυσικός Αγωγός πϊντοτε με την κατϊλληλη 

ϋνδυση.  
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v. Αν μαθητός προσβϊλλει ό μειώνει την προσωπικότητα συμμαθητό του με αρνητικϊ 

σχόλια ό τον εμποδύζει να παρακολουθόσει τη μαθησιακό διαδικασύα, θα ελϋγχεται 
πειθαρχικϊ. Εύναι αυτονόητη η ευπρεπός συμπεριφορϊ κϊθε μαθητό/τριας προς τους 

συμμαθητϋς του  και τους καθηγητϋς του.  

 

 

 ε) Γραφεύα Διεύθυνσης και υλλόγου Καθηγητών  

Κανϋνας μαθητός δεν εισϋρχεται στο γραφεύο της Διεύθυνσης ό του υλλόγου των 

καθηγητών, χωρύς να χτυπόσει την πόρτα και να λϊβει ϊδεια εισόδου.  

 

στ) Εκδηλώσεις –εκδρομϋς- εκπαιδευτικϋς επισκϋψεις  

i. Σο χολεύο θεωρεύ υποχρεωτικό τη συμμετοχό των μαθητών στις σχολικϋς 

δραστηριότητες. Έτσι, οι ενδοσχολικϋς εκδηλώσεις, όπως οι σχολικϋς γιορτϋς, οι 

αθλητικϋς και ϊλλες σχολικϋς δραστηριότητες των Μαθητικών Κοινοτότων, η 

συμμετοχό σε καινοτόμα σχολικϊ προγρϊμματα πρϋπει να γύνονται με  συμβολό και 

πρωτοβουλύες, ιδϋες και ευθύνη των ύδιων των μαθητών.  

ii. τους χώρους επύσκεψης οι μαθητϋς τηρούν τους κανόνες ευπρϋπειας και της καλός 

συμπεριφορϊς προς όλους και σϋβονται τους χώρους αυτούς. Δεν ξεχνούν ποτϋ ότι 
εκπροσωπούν όχι μόνο τον εαυτό τους, αλλϊ και το σύνολο της χολικός Κοινότητας. 

Ως φιλοξενούμενοι ϋχουν υποχρϋωση να ακούν με προσοχό τους συνοδούς, τους 

φύλακες, και να  αποδεικνύουν με τη στϊση τους το όθος και την ανατροφό τους.  

iii. την αύθουσα πολλαπλών χρόσεων οι μαθητϋς παρακολουθούν με σεβασμό και 
προσοχό τους ομιλητϋς ό τις εκδηλώσεις των συμμαθητών τους. Η παρουσύα όλων στην 

αύθουσα αυτό κατϊ τις διϊφορες εκδηλώσεις εύναι υποχρεωτικό και όχι προαιρετικό.  

  

ζ) Εργαστόριο Υυσικών Επιστημών -  Αύθουσα  Η.Τ.  

τις αύθουσες αυτϋς εύναι συγκεντρωμϋνος μεγϊλος αριθμός ευαύσθητων και ακριβών 

οργϊνων. Επιπλϋον, στο εργαστόριο Υυσικών Επιστημών υπϊρχουν και επικύνδυνες για την 

υγεύα χημικϋς ουσύες.   

Για τους λόγους αυτούς η προσϋλευση και παραμονό των μαθητών στους συγκεκριμϋνους 

χώρους πρϋπει να γύνεται με ιδιαύτερη προσοχό και επιμϋλεια και με την επύβλεψη 

καθηγητό. Επιπλϋον, ο μαθητός οφεύλει να προστατεύει ιδιαύτερα στις αύθουσες αυτϋς τη 

σχολικό περιουσύα (πϊγκοι εργαστηρύου, Η.Τ., εργαστηριακϋς συσκευϋς). ε αντύθετη 

περύπτωση για την αποφυγό επικύνδυνων καταστϊσεων για όλη τη μαθητικό κοινότητα ο 

καθηγητός ϋχει το δικαύωμα να απομακρύνει από την αύθουσα όποιον μαθητό δημιουργεύ 
προβλόματα.  

 

η) Προσωπικϊ δεδομϋνα - Ασφϊλεια στο διαδύκτυο 

Ο σεβασμός των προσωπικών δεδομϋνων των μαθητών εύναι αυτονόητος και ορύζεται από 

την σχετικό νομοθεσύα. Υωτογραφικό και βιντεοσκοπημϋνο υλικό μπορεύ να αναρτηθεύ 
στην ιστοσελύδα του σχολεύου ό σε σελύδες ευρωπαώκών προγραμμϊτων στα οπούα 

συμμετϋχει το χολεύο μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του γονϋα/κηδεμόνα.  

το σχολεύο οι μαθητϋς επισκϋπτονται μόνο εκεύνες τις σελύδες που τους ϋχει υποδεύξει ο 

καθηγητός τους. τους γονεύς/κηδεμόνες συνιστϊται να ενημερώνονται για την ασφϊλεια 

των παιδιών τους στο διαδύκτυο από τις σελύδες: 
 https://www.saferinternet.gr/  
 http://edu-gate.minedu.gov.gr/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=23&Itemid=126 

https://www.saferinternet.gr/
http://edu-gate.minedu.gov.gr/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=23&Itemid=126
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  Επισήμανση: 

 Η λειτουργύα του χολεύου σε περιόδους εκτϊκτων συνθηκών (π.χ. πανδημύα Covid-19), 

προσαρμόζεται  βϊσει των οδηγιών των αρμόδιων φορϋων (Τπουργεύο Παιδεύας, Ε.Ο.Δ.Τ., 

Γραμματεύα Πολιτικός Προστασύας κ.ϊ.). 

 

  

Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 

 

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΦΟΛΕΙΟΤ 

 

ΩΡΑ  ΕΝΑΡΞΗ  ΛΗΞΗ  ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ  

1η    8.15    9.00  45΄   9.00-9.05 

2η    9.05    9.50  45΄  9.50-10.00 

3η  10.00  10.45  45΄  10.45-10.55  

4η  10.55  11.40  45΄  11.40-11.50 

5η  11.50  12.35  45΄  12.35-12.40  

6η  12.40  13.25  45΄  13.25-13.30  

7η  13.30  14.10  40΄    

  

  

 

  

 


