
16ο ΔΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

28-5-20 

Αγαπητοί Γονείς/Κηδεμόνες, 

Το Σχολείο θα επαναλειτουργήσει τη Δευτέρα 1
η
 Ιουνίου και το σχολικό έτος 2019-

20 θα λήξει  την Παρασκευή 26 Ιουνίου. 

Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ 63417/ΓΔ4 

26-5-2020  

Για αυτό το διάστημα κάθε τμήμα του Σχολείου διαιρείται σε 2 υποτμήματα 

με ονομασία π.χ. Β΄1α και Β΄1 β.  Θα λειτουργούν εκ περιτροπής και ως εξής:  

Από ΔΕΥΤΕΡΑ (1-6-20)-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

Α1α ΤΜΗΜΑ  

Α2α ΤΜΗΜΑ  

Β1α ΤΜΗΜΑ  

Β2α ΤΜΗΜΑ  

Γ1α ΤΜΗΜΑ  

Γ2α ΤΜΗΜΑ  

Δ1α ΤΜΗΜΑ  

Δ2α ΤΜΗΜΑ  

Ε1α ΤΜΗΜΑ  

Ε2α ΤΜΗΜΑ  

ΣΤ1α ΤΜΗΜΑ  

ΣΤ2α ΤΜΗΜΑ 

  

Από ΤΡΙΤΗ (2-6-20)-ΠΕΜΠΤΗ 

Α1β ΤΜΗΜΑ  

Α2β ΤΜΗΜΑ  

Β1β ΤΜΗΜΑ  

Β2β ΤΜΗΜΑ  

Γ1β ΤΜΗΜΑ  

Γ2β ΤΜΗΜΑ  

Δ1β ΤΜΗΜΑ  

Δ2β ΤΜΗΜΑ  

Ε1β ΤΜΗΜΑ  

Ε2β ΤΜΗΜΑ  

ΣΤ1β ΤΜΗΜΑ  

ΣΤ2β ΤΜΗΜΑ  

Τη 2
η 

 εβδομάδα δηλαδή από 8-6-2020 τα υποτμήματα β θα λειτουργούν  ΔΕΥΤΕΡΑ-

ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και τα υποτμήματα α ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ.  



Την 3
η
 εβδομάδα δηλαδή από 15-6-2020 τα υποτμήματα α θα λειτουργούν  

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και τα υποτμήματα β ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ.  

Την 4
η
 εβδομάδα δηλαδή από 22-6-2020 τα υποτμήματα β θα λειτουργούν  

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και τα υποτμήματα α ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ.  

Οι Γονείς/Κηδεμόνες έχουν ενημερωθεί μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

για το υποτμήμα που ανήκει ο μαθητής/τρια. 

Το Ολοήμερο δε θα λειτουργήσει.  

Γονέας/Κηδεμόνας  που το παιδί του ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για 

νόσηση από COVID-19 ή έρχεται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του 

περιβάλλοντος που  ανήκει στην παραπάνω ομάδα αυξημένου κινδύνου, ή ήδη νοσεί θα 

υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Σχολείου 

mail@16dim-amarous.att.sch.gr  μέχρι τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020. (Υπόδειγμα της 

Υπεύθυνης Δήλωσης μπορείτε να κατεβάσετε από το ιστολόγιο του Σχολείου). 

                                                                                                                                   

ΟΔΗΓΙΕΣ: 

1) Πριν ξεκινήσουμε για το Σχολείο έχουμε τα απαραίτητα στην τσάντα μας, 

ώστε να μη χρειαστεί να δανειστούμε τίποτα. Αν χρειαστεί, ενημερώνουμε 

τον εκπαιδευτικό. 

2) Δε παίρνουμε πρόγευμα ή φαγώσιμο από συμμαθητή/τριά μας, δεν 

προσφέρουμε σε συμμαθητές μας. Δεν προσφέρονται κεράσματα σε 

ονομαστικές γιορτές, γενέθλια κ.ά. και δεν ανταλλάσσονται αυτοκόλλητα κ.ά. 

3)  Έχουμε γεμάτο παγούρι νερό από το σπίτι. Δεν πίνουμε από τις βρύσες, μόνο 

γεμίζουμε τα παγούρια μας.  Μπορεί να έχουμε  μαζί μας απολυμαντικά 

μαντιλάκια για να καθαρίζουμε τα προσωπικά μας  αντικείμενα π.χ. χερούλια 

τσάντας, μολύβια κ.ά. (οδηγίες ΕΟΔΥ). Η χρήση μάσκας στα παιδιά είναι 

προαιρετική. 

4) Μαθητές/τριες  που νιώθουν και απλή αδιαθεσία παραμένουν οπωσδήποτε 

στο σπίτι. 

5) ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ :  

6) Α΄-Β΄ (και αδέλφια των μαθητών/τριών) από την οδό Μαραθωνοδρόμου. 

Τηρούμε τις αποστάσεις που έχουν καθοριστεί στο δάπεδο έξω από το 

Σχολείο. 

Γ΄- Δ΄- Ε΄- ΣΤ΄: από την οδό Μ. Αλεξάνδρου. 

-Τη Δευτέρα, 1-6-20, και την Τρίτη, 2-6-20, το πρωί θα πραγματοποιείται 

έλεγχος των εισερχόμενων μαθητών/τριών βάσει των καταστάσεων εκ 

περιτροπής φοίτησης για τυχόν λανθασμένες προσελεύσεις, καθώς δεν 

επιτρέπονται υπεράριθμα υποτμήματα. 

-Μπαίνοντας στην αυλή κατευθυνόμαστε στις αίθουσες, όπου  μας αναμένουν 

οι εκπαιδευτικοί μας (08:00-08:15). Μπαίνοντας στην αίθουσα πλένουμε τα 

χέρια με αντισηπτικό. 

-Η πρωινή συγκέντρωση και προσευχή πραγματοποιείται στις αίθουσες. 
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-  Δεν επιτρέπεται η είσοδος  σε Γονείς /Κηδεμόνες, επισκέπτες  κ.ά. 

άτομα σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του Σχολείου για κανένα λόγο 

(οδηγίες ΕΟΔΥ). Για οποιοδήποτε θέμα οι Γονείς/Κηδεμόνες 

επικοινωνούν τηλεφωνικώς με το Σχολείο ή χρησιμοποιούν  το 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

-Γονείς /Κηδεμόνες, επισκέπτες  κ.ά. άτομα δεν προσεγγίζουν τα 

κιγκλιδώματα της αυλής.  

7) ΜΑΘΗΜΑ: Οι θέσεις μας στην αίθουσα είναι καθορισμένες, σταθερές, με 

τις προβλεπόμενες αποστάσεις και μέτωπο προς τον πίνακα.  Δε 

χρησιμοποιούμε τον  κοινό εξοπλισμό του Σχολείου. (Συστήνεται να 

προμηθευτούμε έναν μαρκαδόρο πίνακα πορσελάνης). Δεν αγγίζουμε τις 

κουρτίνες.  

-Στην τουαλέτα τηρούμε τις αποστάσεις. Επιστρέφοντας από την τουαλέτα 

χρησιμοποιούμε αντισηπτικό. 

Εφαρμόζουμε τους κανόνες υγιεινής σχετικά με τον βήχα, το φτάρνισμα, 

τα χέρια στο πρόσωπο και στα μάτια κ.ά. που είχαμε εμπεδώσει όλον τον 

χειμώνα άριστα και μας προστάτεψαν αποτελεσματικά από τις ιώσεις. 

-Φυσική Αγωγή-Μουσική-Εικαστικά-Θ.Α. : δε γίνεται χρήση οργάνων-

αντικειμένων-κοινών παιχνιδιών π.χ. μπάλες, κ.ά. 

-ΤΠΕ : θα πραγματοποιείται στην αίθουσα της τάξης για την αποφυγή χρήσης 

και μετακίνησης μαθητών/τριών σε άλλη αίθουσα (οδηγίες ΕΟΔΥ). 

-Δε θα δίνονται φωτοτυπίες στα παιδιά και δε θα πραγματοποιείται ανταλλαγή 

έντυπου υλικού μεταξύ Διδάσκοντος και παιδιών. Κάθε είδους διόρθωση θα 

γίνεται από τον πίνακα. 

-Θα υπάρχει φυσικός αερισμός των αιθουσών και δε θα χρησιμοποιούνται τα 

κλιματιστικά. 

-Μαθητές/τριες που αισθάνονται αδιαθεσία οδηγούνται σε ειδικό χώρο 

και  ειδοποιούνται οι Γονείς/Κηδεμόνες τους. Στην περίπτωση αυτή οι 

Γονείς/Κηδεμόνες ενημερώνουν εγκαίρως το Σχολείο για το πρόβλημα 

υγείας του παιδιού  και προσκομίζουν ιατρική αξιολόγηση με την 

επιστροφή του στο Σχολείο. Οι Γονείς/Κηδεμόνες έχουν φροντίσει να 

υπάρχει άτομο διαθέσιμο που θα παραλάβει το παιδί με αδιαθεσία. 

-Μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους δε θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις, 

εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρουσιάσεις προγραμμάτων στο χώρο του 

Σχολείου. 

-Θα πραγματοποιηθεί άσκηση σεισμού και υπό τις παρούσες συνθήκες, καθώς 

ο εγκέλαδος δεν αναστέλλει τη δράση του σε περιπτώσεις πανδημίας. 

           -Το προσωπικό καθαριότητας θα καθαρίζει και θα απολυμαίνει συστηματικά  

επιφάνειες (πόμολα, διακόπτες, 

             πάγκους, γραφεία, θρανία κ.ά.)  και ιδιαίτερα αυτές που αγγίζονται πιο συχνά 

από τα μέλη της 

σχολικής κοινότητας και σύμφωνα με τις οδηγίες ΕΟΔΥ. 

Έχει πραγματοποιηθεί απολύμανση για τον COVID-19 (27-5-20) και 

απεντόμωση-μυοκτονία (27-5-20). 



8) ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ:  

Πριν βγούμε για διάλειμμα έχουμε μαζέψει τα πράγματα που βρίσκονται 

πάνω στο θρανίο μας για να το απολυμάνουν οι καθαρίστριες. Επίσης πριν 

βγούμε από την αίθουσα χρησιμοποιούμε αντισηπτικό. Βγαίνουμε στην αυλή 

τηρώντας τις αποστάσεις και κατευθυνόμαστε σε συγκεκριμένο χώρο 

συνοδεία των εκπαιδευτικών μας και τηρώντας τις αποστάσεις. 

Τα διαλείμματα θα είναι ξεχωριστά για Α΄-Β΄- Γ΄      και   Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄ .     

 

ΛΗΞΗ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ : Συγκέντρωση του τμήματος στην αυλή και 

είσοδος στην τάξη με τον εκπαιδευτικό τηρώντας τις αποστάσεις. Μπαίνοντας 

στην αίθουσα πλένουμε τα χέρια με αντισηπτικό. 

 

8)  ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ  

-  Οδός Μαραθωνοδρόμου:  Α΄- Β΄ ( Τα μεγαλύτερα  αδέλφια των παιδιών 

αυτών βγαίνουν από την οδό Μαραθωνοδρόμου).  

- Οδός Μ. Αλεξάνδρου:  Γ΄-Δ΄  από τη δυτική  θύρα    

                                        Ε΄-ΣΤ΄ :  από την ανατολική  θύρα. 

-Οι Γονείς/Κηδεμόνες/Συνοδοί δε βρίσκονται συγκεντρωμένοι στις θύρες, 

παραλαμβάνουν ένας ένας τα παιδιά τηρώντας τις αποστάσεις. Χρειάζεται 

υπομονή ώστε η αποχώρηση να γίνεται με τους κανόνες ασφαλείας. 

 

Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι όλα τα παραπάνω είναι πρωτόγνωρα και θα χρειαστεί να 

εκπαιδευτούμε όλοι μας. Ο Σεπτέμβριος είναι πολύ κοντά χρονικά, πιθανόν δε θα έχει 

αλλάξει κάτι ως προς τον ιό και θα πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι. Τα παιδιά 

βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο εφαρμογής μέτρων υγιεινής και το απέδειξαν τον 

Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο με αποτέλεσμα να έχουμε πολύ χαμηλά ποσοστά 

απουσιών λόγω των κοινών ιώσεων. Βασιζόμαστε στην υπευθυνότητα και τη 

συνεργασία όλων των μελών της Σχολικής Κοινότητας και πιστεύουμε ότι όλοι μαζί 

θα τα καταφέρουμε.                                                                                                                    

                                                                                   Ο Διευθυντής του Σχολείου 

                                                                         Κωνσταντίνος Δουρούκας 

 

 

 


