
 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

Αγαπητοί γονείς 

    Επαναλειτουργούν  αύριο Δευτέρα 1-6-2020 τα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία μετά από ένα 
μεγάλο χρονικό διάστημα 82 ημερών λόγω της πανδημίας του COVID 19.  

    Το σχολείο μας έχει καθαριστεί,απολύμανθεί και διαμορφωθεί κατάλληλα και σύμφωνα με τις 
οδηγίες του ΕΟΔΥ και του ΥΠΕΘ ώστε να είναι έτοιμο για την επιστροφή των μαθητών . Η επιστροφή 
αυτή όμως δεν έχει καμία σχέση με τις επιστροφές που γνωρίζαμε τα προηγούμενα χρόνια 
(καλοκαιρινές διακοπές ,διακοπές Πάσχα ,Χριστουγέννων). Τώρα για να ερχόμαστε υγιείς ,να 
παραμένουμε και να επιστρέφουμε από το σχολείο υγιείς , θα πρέπει να τηρήσουμε απαρέγκλιτα 
τις οδηγίες που μας έχουν δοθεί από τους ειδικούς .  

  Ειδικότερα : 1.Κάθε πρωί πριν ο μαθητής φύγει από το σπίτι θα θερμομετρείται με ευθύνη των 
γονέων .Εάν έχει πυρετό έστω και δέκατα ή παραπονεθεί ότι είναι αδιάθετος από κάποια άλλη 
αιτία, θα παραμένει στο σπίτι  και οι γονείς θα τηλεφωνούν στο σχολείο για ενημέρωση. 

2.Μόλις ο μαθητής φτάνει στο σχολείο θα παραλαμβάνεται στην είσοδο από τον/την εκπαιδευτικό 
της τάξης του και θα απολυμαίνει τα χέρια του με το αντισηπτικό χεριών που θα υπάρχει πάνω σε 
τραπέζι .Στη συνέχεια θα κατευθύνεται στην αίθουσα διδασκαλίας από την είσοδο που θα του 
υποδειχθεί ,θα εναποθέτει την τσάντα του στο θρανίο του και θα ξαναβγαίνει έξω στον προαύλιο 
χώρο που θα είναι και οι υπόλοιποι μαθητές του τμήματός του έχοντα την κατάλληλη απόσταση 
των 2 μέτρων. 

3.Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για την έναρξη των μαθημάτων, οι μαθητές με προκαθορισμένη 
σειρά τμημάτων και με τη συνοδεία των εκπ/κών των τάξεων θα εισέρχονται απευθείας στις τάξεις, 
έχοντας απόσταση ο ένας από τον άλλον 2 μέτρα . Εντός θα γίνεται και η καθημερινή Πρωινή 
Προσευχή. 

4.Οι αίθουσες έχουν διαμορφωθεί έτσι ώστε οι μαθητές να κάθονται μόνοι τους στα θρανία 
έχοντας διαγώνια απόσταση ο ένας από τον άλλο 1,5 μ. και με τον ίδιο προσανατολισμό 
Χρησιμοποιούν μόνο τα δικά τους πράγματα (μολύβια, στυλό γόμα, ξύστρα ,χάρακα, μπογιές κ.τ.λ.) 
, δεν δανείζονται από άλλους και θα πρέπει να τα έχουν εις διπλούν σε περίπτωση που τα χάσουν. 
Για την συμπεριφορά εντός της τάξης θα ενημερωθούν από τον υπεύθυνο εκπ/κό.  

5.Μόλις το κουδούνι χτυπήσει για διάλλειμα, οι μαθητές των τμημάτων εξέρχονται συνοδεία του 
εκπ/κού του τμήματος και με προκαθορισμένη σειρά στους διαμοιρασμένους για κάθε τάξη –τμήμα 
χώρους του προαυλίου ,παραλαμβάνονται από τους καθημερινά έξι (6) εφημερεύοντες εκπ/κούς 
και παραμένουν σε απόσταση 2 μ ο ένας από τον άλλο καθ’ όλη τη διάρκεια του διαλείμματος 
χωρίς χειραψίες ή αγκαλιές. Φέρνουν φαγητό και νερό από σπίτι μιας και το σχολικό κυλικείο θα 
είναι κλειστό και δεν πίνουν νερό απευθείας από τη βρύση με το στόμα.. Μετά τη χρήση της 
τουαλέτας πλένουν τα χέρια τους  για τουλάχιστον 20’’ και τα στεγνώνουν προσεκτικά.   

Λήγοντας το διάλειμμα εισέρχονται πάλι μέσα με τον τρόπο που υποδείχθηκε στην παράγραφο 3.  



6. Με  τη λήξη του προγράμματος οι μαθητές εξέρχονται του σχολείου συνοδεία του έχοντος 
μάθημα την 6η διδακτική ώρα εκπ/κού και παραλαμβάνονται από τους γονείς –κηδεμόνες ή 
επιβιβάζονται στα σχολικά λεωφορεία με την εξής σειρά : Α1-Α2-Β1-Β2-Γ1-Γ2-Δ1-Δ2-Ε1-Ε2-ΣΤ1-ΣΤ2. 
Η παραλαβή γίνεται έξω από τα κάγκελα του χώρου στάθμευσης που βρίσκεται μπροστά από την 
εξώπορτα του σχολείου και αφού οι γονείς πάρουν τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης που 
προβλέπονται και διατηρούν αποστάσεις τουλάχιστον 2 μέτρων ο ένας από τον άλλο.  

7. Η είσοδος των γονέων εντός του σχολικού χώρου για όσο χρονικό διάστημα βρίσκονται εντός του 
οι μαθητές ,απαγορεύεται ρητά.  Αν χρειάζεστε κάτι από το σχολείο θα τηλεφωνείτε στο 
2741098241 και εάν είστε στην είσοδο θα χτυπάτε το κουδούνι ,θα περιμένετε και θα έρχεται 
εκπ/κός να σας εξυπηρετήσει. Γονέας εισέρχεται στο σχολείο μόνο εάν αρρωστήσει μαθητής και 
χρειάζεται μεταφορά και αφού παρθούν όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις. 

8. Το σχολείο με βάση τους εγγεγραμμένους μαθητές θα λειτουργεί καθημερινά  από 08:15` έως 
13:15`για όλα τα τμήματα εκτός από το τμήμα ΣΤ2 το οποίο θα χωριστεί σε δύο υποτμήματα, λόγω 
αριθμού μαθητών πέραν των 15.  Το τμήμα ΣΤ2 χωρίζεται σε  ΣΤ2α και  ΣΤ2β. Το ΣΤ2α θα 
περιλαμβάνει 10 μαθητές από : Άυντο Άντα έως Παπαχρήστου Ευφροσύνη και το ΣΤ2β 9 μαθητές 
από :Παναγουλοπούλου Γεωργία έως Χασούρα Ιωάννα.  

Το πρόγραμμα της προσέλευσης των τμημάτων αυτών για την εβδομάδα από 1έως 7/6/220 έχει 
ως εξής : Δευτέρα ,Τετάρτη ,Παρασκευή ΣΤ2α, Τρίτη ,Πέμπτη ΣΤ2β και αντίστροφα για τις επόμενες 
εβδομάδες. 

Εφόσον υπάρξουν, δικαιολογημένες και μόνον, απουσίες μαθητών η σύνθεση των 
τμημάτων και υποτμημάτων θα επανεξεταστεί από το Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου και θα 
ενημερωθείτε έγκαιρα. Αν υπάρχει δικαιολογημένος λόγος απουσίας μαθητή παρακαλώ να 
ενημερώσετε τη Δ/νση του σχολείου και να αποστείλετε τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.  

9. Το Ολοήμερο πρόγραμμα δεν θα λειτουργήσει προς το παρόν. Η Πρωινή ζώνη θα λειτουργήσει 
μόνο για τους μεταφερόμενους μαθητές. Οι υπόλοιποι μαθητές θα προσέρχονται στο σχολείο από 
ώρα: 08:00`έως 08:14` και όχι ενωρίτερα. 

10.Τα σχολικά λεωφορεία θα  μεταφέρουν καθημερινά τους μαθητές σε αριθμό που προβλέπεται 
από τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (1/2 του αριθμού των καθισμάτων ).Καλό 
είναι την πρώτη ημέρα να συνοδεύσετε τα παιδιά σας ώστε να δείτε ιδίοις όμασιν ένα τηρείτε η 
εγκύκλιος.  

11. Προαιρετικά ο κάθε μαθητής μπορεί  να έχει μαζί του μάσκα για περισσότερη ασφάλεια, όταν 
θα βρίσκεται μέσα στο λεωφορείο. 

Με εκτίμηση  

Ο Δ/ντης του σχολείου  

Κων/νος Ραντίτσας 

 

 


