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 Δ ΑΜΑΡΟΤΘΟΤ 

11-9-2020 

Αγαπεηνί Γνλείο/Κεδεκόλεο 

ηε 1-6-2020 θιεζήθακε όινη, παηδηά, Γνλείο/Κεδεκόλεο, Γηδάζθνληεο θαη 

ινηπό πξνζσπηθό ηνπ ρνιείνπ, λα ιεηηνπξγήζνπκε ζε έλα πεξηβάιινλ πξσηόγλσξν 

θαη απαηηεηηθό. Καηά ηε κεληαία απηή ιεηηνπξγία αληαπνθξίζεθαλ όιεο θαη όινη 

εμαηξεηηθά. Με ηε ζπκβνιή όισλ καο θαηαθέξακε λα κελ θαηαγξαθεί επίζεκα 

θαλέλα θξνύζκα covid 19 ζηε ζρνιηθή καο θνηλόηεηα. ε ιίγεο εκέξεο επηζηξέθνπκε 

ζην ρνιείν, πνπ απνηειεί ην θνξπθαίν θύηηαξν ηνπ νξγαληζκνύ ηεο πνιηηείαο, κε 

πιήξε ζύλζεζε. Ο ύιινγνο Γηδαζθόλησλ κε βάζε ηηο νδεγίεο ηνπ ΔΟΓΤ θαη ηηο 

εγθπθιίνπο ηνπ ΤΠΑΙΘ ζπλέηαμε ηελ αξρηθή-βαζηθή κνξθή ιεηηνπξγίαο 

ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρνιείνπ ( θηήξην, ρώξνη 

θ.ά.).  Η ιεηηνπξγία απηή όκσο είλαη κηα εμειηζζόκελε θαη δπλακηθή δηαδηθαζία πνπ 

ζπλερώο γηα ην ζρνιηθό έηνο 2020-21  ζα επαλεθηηκάηαη.  

          Βαζηδόκαζηε ζηελ ππεπζπλόηεηα θαη ηε ζπλεξγαζία όισλ ησλ κειώλ ηεο 

ρνιηθήο Κνηλόηεηαο.  

Ξεθηλάκε κε αηζηνδνμία, όξεμε θαη δύλακε ιακβάλνληαο ππόςε όηη  ηα παηδηά 

βξίζθνληαη ζε πςειό επίπεδν εθαξκνγήο κέηξσλ πγηεηλήο. 

                                                                                                                                   

ΟΓΗΓΙΔ: 

ΠΡΟΕΛΕΤΗ :  

1) Η θαζνιηθή ρξήζε πξνζηαηεπηηθήο κάζθαο από ηνπο καζεηέο/ηξηεο είλαη 

ππνρξεσηηθή. Η κάζθα ζα πξέπεη λα εθαξκόδεηαη ακέζσο κε ηελ 

πξνζέιεπζε ζην ρνιείν. 

  

2) Α΄-Β΄ Σάμεηο (θαη αδέιθηα ησλ καζεηώλ/ηξηώλ) πξνζέξρνληαη από ηελ νδό 

Μαξαζσλνδξόκνπ. Σεξνύληαη νη απνζηάζεηο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί ζην 

δάπεδν έμσ από ην ρνιείν. 

Γ΄- Γ΄ (δπηηθή ζύξα)  Δ΄- Σ΄ (αλαηνιηθή ζύξα) : από ηελ νδό Μ. 

Αιεμάλδξνπ. 

-Μπαίλνληαο ζηελ απιή ηα παηδηά θαηεπζύλνληαη ζηηο αίζνπζεο, όπνπ  ηα  

αλακέλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί (08:00-08:15). Καηά ηελ είζνδν  ζηελ αίζνπζα 

πιέλνπλ ηα ρέξηα κε αληηζεπηηθό. 

-Η πξσηλή ζπγθέληξσζε θαη πξνζεπρή πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο αίζνπζεο. 

Α΄1 αίζ 1   -   Α΄2 αίζ 2  -   Β΄1 αίζ 4   -   Β΄2 αίζ 6   -   Γ΄1 αίζ 3  -  Γ΄2 αίζ 7   

-   Γ΄1 αίζ 10  -   Γ΄2 αίζ 11   -   Δ΄1 αίζ 12   -   Δ΄2 αίζ 13  - Σ΄1 αίζ 9  - 

Σ΄2 αίζ 8 

Σα παηδηά  πνπ εκθαλίδνπλ  αθόκε θαη ήπηα ζπκπηώκαηα ζπκβαηά κε ινίκσμε 

COVID-19 όπσο :  



 

 Γπζθνιία ζηελ αλαπλνή 

 Μπαιγίεο 

 Ρίγνο 

 Πνλνθέθαιν 

  Γπζθαηαπνζία  

 Ρηληθή θαηαξξνή/ζπκθόξεζε  

 Ναπηία / έκεην  

 Κνηιηαθό πόλν, δηαξξντθέο θελώζεηο  

 

απαγνξεύεηαη λα πξνζέξρνληαη ζην ρνιείν. πζηήλεηαη πξνο ηνπο 

Γνλείο/Κεδεκόλεο  ν έιεγρνο ησλ παηδηώλ γηα ελδερόκελε εκθάληζε 

ζπκπησκάησλ (πηζαλώο θαη κε ζεξκνκέηξεζε) πξηλ ηελ αλαρώξεζή ηνπο 

από ην ζπίηη.  

 

3) Πξηλ μεθηλήζνπλ ηα παηδηά γηα ην ρνιείν έρνπλ ηα απαξαίηεηα ζηελ ηζάληα, 

ώζηε λα κε ρξεηαζηεί λα δαλεηζηνύλ ηίπνηα. Αλ ρξεηαζηεί, ελεκεξώλνπλ ηνλ 

εθπαηδεπηηθό. Γελ έρνπλ ζηελ ηζάληα πιηθά άζρεηα κε ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία ( παηρλίδηα, απηνθόιιεηα θ.ά.)  

4) Γελ παίξλνπλ πξόγεπκα ή θαγώζηκν από ζπκκαζεηή/ηξηα, δε πξνζθέξνπλ ζε 

ζπκκαζεηέο. Γελ πξνζθέξνληαη θεξάζκαηα ζε νλνκαζηηθέο γηνξηέο, γελέζιηα 

θ.ά. 

5) Γελ αληαιιάζζνπλ/ρξεζηκνπνηνύλ  κνιύβηα,  ζηπιό,  καξθαδόξνπο θαη άιια 

πξνζσπηθά  αληηθείκελα. Σν θάζε παηδί ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί κόλν ηα 

δηθά ηνπ είδε.  

 

6)  Έρνπλ γεκάην παγνύξη λεξό από ην ζπίηη. Γελ πίλνπλ από ηηο βξύζεο, κόλν 

γεκίδνπλ ηα παγνύξηα.  Μπνξεί λα έρνπλ  καδί ηνπο απνιπκαληηθά καληηιάθηα 

γηα λα θαζαξίδνπλ ηα πξνζσπηθά ηνπο  αληηθείκελα π.ρ. ρεξνύιηα ηζάληαο, 

κνιύβηα θ.ά.  πζηήλεηαη επίζεο λα έρνπλ ηα παηδηά θαη κηα εθεδξηθή κάζθα. 

Δπίζεο πξέπεη λα έρνπλ καδί ηνπο θαπέιν. 

-  Η είζνδνο  ζε Γνλείο /Κεδεκόλεο, επηζθέπηεο  θ.ά. άηνκα ζε όιε ηε 

δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ρνιείνπ πξαγκαηνπνηείηαη κόλνλ γηα πνιύ 

ζνβαξό ιόγν (νδεγίεο ΕΟΔΤ). Γηα νπνηνδήπνηε ζέκα ζάο απαζρνιεί, 

απεπζπλζείηε θαηά ηελ πξνζέιεπζε ή απνρώξεζε ζηνπο 

Δηδάζθνληεο/νπζεο πνπ βξίζθνληαη ζηηο εηζόδνπο ηνπ ρνιείνπ. Επίζεο 

επηθνηλσλήζηε ηειεθσληθώο κε ην ρνιείν ή ρξεζηκνπνηήζηε  ην 

ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν. 

-Γνλείο /Κεδεκόλεο, επηζθέπηεο  θ.ά. άηνκα δελ πξνζεγγίδνπλ ηα 

θηγθιηδώκαηα ηεο απιήο.  

7) ΜΑΘΗΜΑ: Οη ζέζεηο  ζηελ αίζνπζα είλαη θαζνξηζκέλεο, ζηαζεξέο θαη κε 

κέησπν πξνο ηνλ πίλαθα.  Σα παηδηά δε ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ  θνηλό εμνπιηζκό 

ηνπ ρνιείνπ. (πζηήλεηαη λα πξνκεζεπηνύλ έλαλ καξθαδόξν πίλαθα 

πνξζειάλεο). Γελ αγγίδνπλ ηηο θνπξηίλεο.  



-ηελ ηνπαιέηα ηεξνύλ ηηο απνζηάζεηο θαη ρξεζηκνπνηνύλ κάζθα. 

Δπηζηξέθνληαο από ηελ ηνπαιέηα ρξεζηκνπνηνύλ αληηζεπηηθό. 

8) Εάλ θάπνην παηδί εκθαλίζεη ζπκπηώκαηα ζπκβαηά κε ινίκσμε COVID-

19 : 

  

 Οδεγείηαη ζε εηδηθό ρώξν κε επίβιεςε, καθξηά από ηα ππόινηπα παηδηά, 

 Δηδνπνηείηαη ε  νηθνγέλεηα γηα παξαιαβή ηνπ παηδηνύ,  

 Πξαγκαηνπνηείηαη  ηαηξηθή αμηνιόγεζε θαη ζύκθσλα κε ηελ θξίζε ηνπ 

ζεξάπνληνο ηαηξνύ, εθόζνλ ην παηδί εκθαλίδεη ζπκπηώκαηα ζπκβαηά κε 

ινίκσμε COVID-19, ζα πξέπεη λα γίλεη θαηά πξνηεξαηόηεηα κνξηαθό 

δηαγλσζηηθό ηεζη,  

 Δλ αλακνλή ηνπ απνηειέζκαηνο, ην παηδί παξακέλεη ζε απνκόλσζε θαη θαη’ 

νίθνλ λνζειεία, ζε θαιά αεξηδόκελν δσκάηην, ελώ ην ρνιείν ζπλερίδεη 

θαλνληθά ηε ιεηηνπξγία ηνπ (https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-

odigies-gia-frontida-ypoptoy-kroysmatos-sto-spiti/).  

 

9) ε πεξίπησζε πνπ ην κνξηαθό ηεζη γηα ηνλ λέν θνξσλντό είλαη ζεηηθό  
 

• Δλεκεξώλεηαη άκεζα ν Γηεπζπληήο  ηνπ ρνιείνπ θαη ν ΔΟΓΤ , 

• Ο ΔΟΓΤ ή άιιε αξκόδηα ππεξεζία ζε πεξηθεξεηαθό ή ηνπηθό επίπεδν επηθνηλσλεί 

κε ηνλ ππεύζπλν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο γηα λα γίλεη ε επηδεκηνινγηθή δηεξεύλεζε θαη 

ηρλειάηεζε όισλ ησλ πηζαλώλ επαθώλ ηνπ θξνύζκαηνο (πξνζσπηθνύ θαη παηδηώλ 

θιπ.), 

• Σν παηδί ή ν ελήιηθαο κπνξεί λα επηζηξέςεη κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπιάρηζηνλ 

10εκέξνπ από ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ θαη  ηελ πάξνδν 24 σξώλ από ηελ 

πιήξε ππνρώξεζε ηνπ ππξεηνύ (ρσξίο ηε ιήςε αληηππξεηηθώλ) θαη ηελ ύθεζε ησλ 

ζπκπησκάησλ ηνπ  

• Σα παηδηά θαη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο ίδηαο νκάδαο/ηκήκαηνο ζα απνκαθξπλζνύλ από 

ην ρνιείν, κε νδεγίεο γηα ζηελή παξαθνινύζεζε ηεο πγείαο ηνπο θαη εθόζνλ δελ 

εθδειώζνπλ θάπνην ύπνπην ζύκπησκα, ζα επηζηξέςνπλ κεηά από 14 εκέξεο.  

• Δπηπξόζζεηα, ε απνκάθξπλζε παηδηώλ/ πξνζσπηθνύ άιισλ ηκεκάησλ ή θαη 

νιόθιεξνπ ηνπ ρνιείνπ ζα εμεηάδεηαη θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ηελ εθηίκεζε 

θηλδύλνπ πνπ ζα πξνθύπηεη θαηά ηελ ηρλειάηεζε ησλ επαθώλ.  

 

10) ε πεξίπησζε πνπ ην κνξηαθό ηεζη γηα ηνλ λέν θνξσλντό είλαη αξλεηηθό  
 

• Σν παηδί  κπνξεί λα επηζηξέςεη ζην ρνιείν κεηά ηελ πάξνδν ηνπιάρηζηνλ 24 σξώλ 

από ηελ πιήξε ππνρώξεζε ηνπ ππξεηνύ (ρσξίο ηε ιήςε αληηππξεηηθώλ) θαη ηελ 

ύθεζε ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ.  

 

11) Σν πξνζσπηθό θαζαξηόηεηαο ζα θαζαξίδεη θαη ζα απνιπκαίλεη ζπζηεκαηηθά  

επηθάλεηεο (πόκνια, δηαθόπηεο, 

             πάγθνπο, γξαθεία, ζξαλία θ.ά.)  θαη ηδηαίηεξα απηέο πνπ αγγίδνληαη πην ζπρλά 

από ηα κέιε ηεο 

ζρνιηθήο θνηλόηεηαο θαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ΔΟΓΤ. 

-Έρεη πξαγκαηνπνηεζεί απνιύκαλζε γηα ηνλ COVID-19  θαη απεληόκσζε-

κπνθηνλία. 

 



ε νπνηαδήπνηε από ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο ην παηδί επηζηξέθεη ζην 

ρνιείν κε ηαηξηθή γλσκάηεπζε. 

 

12) ΔΘΑΛΕΘΜΜΑΣΑ:  

Σα παηδηά πξηλ βγνπλ γηα δηάιεηκκα έρνπλ καδέςεη ηα πξάγκαηα πνπ 

βξίζθνληαη πάλσ ζην ζξαλίν ηνπο γηα λα ην απνιπκάλνπλ νη θαζαξίζηξηεο. 

Σνπνζεηνύλ ηε κάζθα ζε έλα ζαθνπιάθη (κηαο ρξήζεο ή κόληκν). Δπίζεο πξηλ 

βγνπλ από ηελ αίζνπζα ρξεζηκνπνηνύλ αληηζεπηηθό. Βγαίλνπλ ζηελ απιή 

ηεξώληαο ηηο απνζηάζεηο θαη θαηεπζύλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν ρώξν ζπλνδεία 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπο. 

Σα δηαιείκκαηα ζα είλαη μερσξηζηά γηα Α΄-Β΄- Γ΄      θαη   Γ΄-Δ΄-Σ΄ .   Καηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο ηεξνύλ ηηο απνζηάζεηο θαη δελ αγγίδνπλ άιια 

παηδηά.  

 

ΛΗΞΗ ΓΙΑΛΔΙΜΜΑΣΟ : πγθέληξσζε ηνπ ηκήκαηνο ζηελ απιή θαη 

είζνδνο ζηελ ηάμε κε ηνλ εθπαηδεπηηθό ηεξώληαο ηηο απνζηάζεηο. Μπαίλνληαο 

ζηελ αίζνπζα πιέλνπλ ηα ρέξηα κε αληηζεπηηθό. 

 

13)  ΑΠΟΥΩΡΗΗ  

-  Οδόο Μαξαζσλνδξόκνπ:  Α΄- Β΄ Σάμεηο ( Σα κεγαιύηεξα  αδέιθηα ησλ 

παηδηώλ απηώλ βγαίλνπλ από ηελ νδό Μαξαζσλνδξόκνπ).  

- Οδόο Μ. Αιεμάλδξνπ:  Γ΄-Γ΄  Σάμεηο : από ηε δπηηθή  ζύξα    

                                        Δ΄-Σ΄ Σάμεηο :  από ηελ αλαηνιηθή  ζύξα. 

-Οη Γνλείο/Κεδεκόλεο/πλνδνί δε βξίζθνληαη ζπγθεληξσκέλνη ζηηο ζύξεο, 

παξαιακβάλνπλ έλαο έλαο ηα παηδηά ηεξώληαο ηηο απνζηάζεηο. Υξεηάδεηαη 

ππνκνλή, ώζηε ε απνρώξεζε λα γίλεηαη κε ηνπο θαλόλεο αζθαιείαο. 

 

14) ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

-Η απνρώξεζε ηνπ Οινήκεξνπ πξαγκαηνπνηείηαη κόλν από ηελ νδό Μ. 

Αιεμάλδξνπ. 

           -Έλαξμε Οινήκεξνπ ζηηο 13:15.   

            -1
ε
  απνρώξεζε ζηηο 15:00.  

            -2
ε
   απνρώξεζε θαη ιήμε ζηηο 16:00. 

-Δε ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα ςπγεία νύηε ζα δεζηαίλνληαη ηα θαγεηά γηα 

ηελ απνθπγή δηαζπνξάο ηνπ ηνύ. Σα παηδηά πνπ θνηηνύλ ζην Οινήκεξν ζα 

έρνπλ ζηελ ηζάληα ηνπο ην θαγεηό (θαηά πξνηίκεζε μεξά ηξνθή) θαη ε 

ώξα ηεο ζίηηζεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη θαλνληθά. 

 

15) Παηδηά γηα ηα νπνία δίλεηαη ε γεληθή ζύζηαζε καθξνρξόληαο απνρήο από ην 

ρνιείν θαη ρξήζεο ηειε-εθπαίδεπζεο ιόγσ ζνβαξνύ ππνθείκελνπ λνζήκαηνο 

  



Η απόθαζε γηα καθξνρξόληα απνρή από ην ρνιείν πξέπεη λα ιακβάλεηαη 

εμαηνκηθεπκέλα κε πξνζεθηηθή ζηάζκηζε ηεο θαηάζηαζεο πγείαο θάζε παηδηνύ από 

ηνλ ζεξάπνληα ηαηξό ζε ζπλεξγαζία κε ηελ νηθνγέλεηα.  

 

1. Παηδηά πνπ ιακβάλνπλ ρεκεηνζεξαπεία γηα θαθνήζεηα ή κεηά από νκόινγε 

κεηακόζρεπζε αηκνπνηεηηθώλ θπηηάξσλ εάλ έρνπλ παξέιζεη ιηγόηεξν από 6 κήλεο 

από ηελ νινθιήξσζή ηεο,  

2. Παηδηά κεηά από αιινγελή κεηακόζρεπζε αηκνπνηεηηθώλ θπηηάξσλ εάλ έρνπλ 

παξέιζεη ιηγόηεξνη από 12 κήλεο,  

3. Παηδηά κεηά από κεηακόζρεπζε ζπκπαγνύο νξγάλνπ εάλ έρνπλ παξέιζεη ιηγόηεξνη 

από 24 κήλεο,  

4. Παηδηά κε δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία,  

5. Παηδηά κε ζνβαξή ζπγγελή ή επίθηεηε αλνζναλεπάξθεηα (HIVθαη CD4<500), 

6. Παηδηά ππό ρξόληα θνξηηδνλνζεξαπεία (prednisolone>20mg/κέξα),  

7. Παηδηά κε ζνβαξή ρξόληα λεθξηθή λόζν ή λεθξηθή αλεπάξθεηα, 

8. Παηδηά κε αηκνδπλακηθά ζεκαληηθή ζπγγελή θαξδηνπάζεηα ή γλσζηή 

κπνθαξδηνπάζεηα,  

9. Παηδηά κε ρξόληα, ζνβαξή πλεπκνλνπάζεηα, όπσο θπζηηθή ίλσζε κε αλαπλεπζηηθή 

αλεπάξθεηα ή παηδηά κε ζνβαξό θαη κε ειεγρόκελν άζζκα, ζύκθσλα κε ηε 

γλσκάηεπζε εμεηδηθεπκέλνπ θέληξνπ, 

10. Παηδηά κε ζύλζεηα κεηαβνιηθά ή λεπξνινγηθά πξνβιήκαηα . 

 

 

16) Παηδηά γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη ην ελδερόκελν ρξήζεο 

ρεηξνπξγηθήο κάζθαο  
Η ρξήζε ηεο ρεηξνπξγηθήο κάζθαο έλαληη ηεο απιήο πθαζκάηηλεο ζα πξέπεη λα 

ζπδεηεζεί κε ηνλ ζεξάπνληα ηαηξό γηα παηδηά κε ππνθείκελα λνζήκαηα όπσο 

θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:  

1. Παηδηά κε πξνεγνύκελν ηζηνξηθό ζνβαξήο αλνζνθαηαζηνιήο (ρεκεηνζεξαπεία, 

κεηακόζρεπζε αηκνπνηεηηθώλ θπηηάξσλ ή ζπκπαγνύο νξγάλνπ),  

2. Παηδηά κε ηλνθπζηηθή λόζν,  

3. Παηδηά πνπ ιακβάλνπλ βηνινγηθνύο παξάγνληεο, όπσο είλαη ηα παηδηά κε 

ξεπκαηνινγηθά λνζήκαηα ή θιεγκνλώδε λόζν ηνπ εληέξνπ,  

4. Παηδηά κε κεζνγεηαθή αλαηκία,  

5. Παηδηά κε ζαθραξώδε δηαβήηε.  

 

17) Παηδηά γηα ηα νπνία ζπζηήλεηαη ε ΜΗ ρξήζε κάζθαο  

1. Παηδηά κε γλσζηαθή, αλαπηπμηαθή, ςπρηθή δηαηαξαρή ή δηαηαξαρή ζπκπεξηθνξάο  

2. Παηδηά κε ζνβαξό λεπξνινγηθό ή κπτθό ή άιιν λόζεκα πνπ ηα εκπνδίδεη λα 

ρεηξηζηνύλ ηε κάζθα ηνπο  

 

 

                                       εκεηώζεηο  

 

1) Καλέλα παηδί δελ απνρσξεί κόλν θαη γηα θαλέλα ιόγν πξηλ ηε ιήμε 

ηνπ Πξσηλνύ ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο ή πξηλ ηε δεισζείζα ώξα 



απνρώξεζεο ηνπ Οινήκεξνπ, αθόκε θη αλ ζπλαηλέζεη ηειεθσληθώο ν/ε  

Γνλέαο/Κεδεκόλαο,  

2) Γηα ην Οινήκεξν ώξα απνρώξεζεο είλαη απηή πνπ επηιέρζεθε ζηελ 

αίηεζε θαη ηζρύεη γηα όιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο.  

 

-Ιαηξηθή βεβαίσζε (ΑΓΤΜ) γηα ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο πξνζθνκίδνπλ νη 

καζεηέο/καζήηξηεο πνπ ζα θνηηήζνπλ θέηνο ζηελ Α΄ - Γ΄  Σάμε. Σα παηδηά γηα ηελ 

αζθάιεηά ηνπο κέρξη λα πξνζθνκίζνπλ ηε βεβαίσζε,  δε ζα ιακβάλνπλ κέξνο ζηε 

Γπκλαζηηθή. 

-Ελεκεξώλνπκε ηνπο Γνλείο/Κεδεκόλεο όηη ην Σκήκα ηεο Πξσηλήο Ζώλεο (07:00 

-08:00) ιεηηνπξγεί γηα ηα παηδηά πνπ θνηηνύλ ζην Οινήκεξν θαη έρνπλ ππνβάιεη 

δήισζε γηα θνίηεζε ζε απηό ην ηκήκα σο 12-6-2020.  Η πξνζέιεπζε ησλ 

ππόινηπσλ καζεηώλ/ηξηώλ είλαη ζηηο 08:00  . 

- Γηα λα κεησζεί ην βάξνο ηεο ζρνιηθήο ηζάληαο ηα παηδηά θέξλνπλ ηα απνιύησο 

απαξαίηεηα πνπ πξέπεη λα έρνπλ θαζεκεξηλώο καδί ηνπο θαη κόλνλ όζα αθνξνύλ 

ην πξόγξακκα ηεο εκέξαο. 

- Παξαθαινύκε πνιύ ε πξσηλή πξνζέιεπζε λα νινθιεξώλεηαη ζηηο 08:15, θαζώο 

ακέζσο μεθηλά ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ε νπνία δελ πξέπεη λα δηαθόπηεηαη γηα 

θαλέλαλ ιόγν.  

-Δίκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο θαζεκεξηλώο γηα θάζε απνξία, δηεπθξίληζε. Δπηθνηλσλήζηε 

καδί καο γηα όπνην δήηεκα ζαο απαζρνιεί κε ην/ηα  παηδί/ηά ζαο θαη ζα επηηύρνπκε 

από θνηλνύ ιύζε. 

 

-Αλαδεηήζηε όια ηα απαξαίηεηα έληππα/δειώζεηο θ.ά. θαη ελεκεξσζείηε 

θαζεκεξηλά γηα ζέκαηα ηνπ ρνιείνπ θαη γεληθόηεξνπ ελδηαθέξνληνο από ην 

ηζηνιόγηό καο : 

 

  http://blogs.sch.gr/16dimamarous 

      ΚΑΛΗ  ΥΟΛΘΚΗ ΥΡΟΝΘΑ 

                                                                                                                   

Παξαθαινύκε πνιύ, ζπκπιεξώζηε ηηο δειώζεηο απνρώξεζεο 

θ.ά. θαη επηζηξέςηε ηηο  σο 15-9-2020 ζην ρνιείν ή απνζηείιηε 

ηηο κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, νπσζδήπνηε 

ππνγεγξακκέλεο. 

 

http://blogs.sch.gr/16dimamarous

