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Θέμα : « Έναρξη Σχολικού Έτους 2021-2022» 

       Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες  

  Ξεκινάμε όλοι μαζί τη νέα σχολική χρονιά! Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω των ιδιαίτερων 

υγειονομικών συνθηκών, το σχολείο θα λειτουργήσει με προτεραιότητα την ασφάλεια των μαθητών 

μας και τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού στη σχολική μας κοινότητα. Θα 

ακολουθήσουμε τα υγειονομικά πρωτόκολλα που έχουν σχεδιαστεί από το Υπουργείο Παιδείας και 

τον ΕΟΔΥ και σας καλούμε να συνδράμετε στην προσπάθεια αυτή, ώστε το σχολείο μας να 

παραμείνει ανοιχτό και να αποφύγουμε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση η οποία δεν μπορεί να 

υποκαταστήσει τη δια ζώσης διδασκαλίας.  

Απαραίτητη είναι περισσότερο από κάθε άλλη φορά η συνεργασία ΟΛΩΝ .  

Χρειάζεται από όλους μας υπομονή, καλή διάθεση, αισιοδοξία, εμπιστοσύνη προκειμένου να 

εφαρμόσουμε όλοι  τους κανόνες και να πετύχουμε το στόχο μας. 

 Ας είμαστε αισιόδοξοι ότι όλα θα πάνε καλά! Ας αντιμετωπίσουμε τις όποιες δυσκολίες 

παρουσιάζονται με καλή διάθεση και χαμόγελα !  

 

Γενικές οδηγίες  
 Έναρξη ημερήσιου προγράμματος 

Προσέλευση μαθητών/τριών 

• Η προσέλευση των μαθητών γίνεται από τις 08:00 μέχρι τις 08:15 και η αναχώρηση των μαθητών, 

που δεν παρακολουθούν το Ολοήμερο Σχολείο, στις 13:15 

 • Μετά την είσοδο των μαθητών στον αύλειο χώρο του Σχολείου οι μαθητές κατευθύνονται στην 

αίθουσά τους. Η πρωινή προσευχή θα γίνεται στις αίθουσες διδασκαλίας. Για ανακοινώσεις και για 

οτιδήποτε άλλο θα ενημερώνεστε  με e-mail. Για  τον λόγο αυτό, εάν υπάρχει κάποια αλλαγή στους 

αριθμούς τηλεφώνων ή/και των ηλεκτρονικών  σας διευθύνσεων (e-mail) σας παρακαλούμε να 

ενημερώσετε το σχολείο.  

• Πρωινή συγκέντρωση: Δεν θα πραγματοποιείται  στον αύλειο χώρο και η προσευχή θα γίνεται 

στις  σχολικές αίθουσες. 

• Διαλείμματα: Κατά την ώρα του διαλείμματος οι μαθητές κάθε τμήματος θα παραμένουν σε 

καθορισμένους χώρους, προκειμένου να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός και η ανάμειξη 

διαφορετικών ομάδων. 



 Αποχώρηση μαθητών/τριών 

 • Η αποχώρηση των μαθητών/τριών πραγματοποιείται (13:15) με τη λήξη του διδακτικού ωραρίου 

της τάξης.  

• Η αποχώρηση μαθητή/τριας από το σχολείο με τη λήξη του διδακτικού ωραρίου, γίνεται με τη 

συνοδεία γονέων ή κηδεμόνων ή ατόμου που έχει οριστεί από αυτούς. 

 • Αποχώρηση μαθητή/τριας από το σχολείο πριν τη λήξη του διδακτικού ωραρίου, γίνεται μόνο σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλειά 

του/της (ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη γονέων ή κηδεμόνων, εξασφάλιση συνοδείας 

μαθητών/τριών με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους). 

Ασφάλεια μαθητών/τριών 

  • Κάθε παιδί έχει πάντα μαζί του στο σχολείο τουλάχιστον δύο μάσκες (σε ξεχωριστά σακουλάκια η 

καθεμιά). Χρησιμοποιεί πάντα καθαρή και χωρίς φθορές μάσκα. Καλό θα είναι να έχει ένα ειδικό 

τσαντάκι μέσης όπου θα φυλάσσει τα προσωπικά του είδη (μάσκες, ,αντισηπτικό).Το τσαντάκι αυτό 

θα το έχει πάνω του κατά την διάρκεια όλων των διαλειμμάτων. 

•  Συστήνεται η χρήση ατομικού μπουκαλιού ή παγουριού από το κάθε παιδί. Τα παιδιά δεν πρέπει 

να πίνουν νερό απευθείας από τη βρύση με το στόμα, καθώς και να χρησιμοποιούν κοινά σκεύη 

όπως ποτήρια και μπουκάλια.  

• Το κάθε παιδί θα πρέπει να χρησιμοποιεί μόνο τα δικά του αντικείμενα. Αποφυγή κοινής χρήσης 

των μολυβιών, των στυλό, των μαρκαδόρων και άλλων προσωπικών αντικειμένων.  

•Τα παιδιά δεν  πρέπει να φέρνουν μαζί τους παιχνίδια στο σχολείο (π.χ. μπάλες, κούκλες κλτ.).  

•Η φοίτηση  των μαθητών/τριών στο Δημοτικό Σχολείο παρακολουθείται από τον/την εκπαιδευτικό 

της τάξης και καταγράφονται οι καθημερινές απουσίες. 

•Σε περίπτωση εμφάνισης ακόμα και ήπιων συμπτωμάτων συμβατών με λοίμωξη COVID-19(π.χ. 

βήχας, πυρετός, πονόλαιμος, γαστρεντερικά συμπτώματα) συστήνεται παραμονή στο σπίτι και 

ενημέρωση των υπευθύνων.  

•Εάν κάποιο παιδί εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19, γίνεται επικοινωνία με 

την οικογένεια για παραλαβή του παιδιού και απομόνωση σε προκαθορισμένο καλά αεριζόμενο 

χώρο, με επίβλεψη, μακριά από τα υπόλοιπα παιδιά. 

•Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική για τους μαθητές σε όλες τις τάξεις, τους 

εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό. 

 

Είσοδος στο σχολείο: 

 • Για την είσοδος σας στο σχολείο, σε κάθε περίπτωση που θα είναι απαραίτητη, θα πρέπει πρώτα 

να έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με τη διεύθυνση του σχολείου και με τον ερχομό σας να 

γίνεται επίδειξη πιστοποιητικού  εμβολιασμού ή νόσησης ή rapid test  (Email  σχολείου:  

mail@16dim-irakl.ira sch.gr, Τηλέφωνο 2810 212659)  

 

Επικοινωνία εκπαιδευτικών με γονείς/κηδεμόνες 

•  Η ενημέρωση γονέων μπορεί να γίνει τηλεφωνικά,  διαδικτυακά  ή δια ζώσης με τήρηση όλων των 

μέτρων προστασίας και ύστερα από συνεννόηση με τον εκπ/κό.. 

Υπενθύμιση: Προσκόμιση δελτίου υγείας ΑΔΥΜ οι μαθητές που θα πάνε Δ΄ τάξη μέχρι την 

Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου το αργότερο. 

Ολοήμερο Σχολείο 

•  Για το Ολοήμερο Πρόγραμμα η λήψη των γευμάτων θα γίνεται στο θρανίο των παιδιών στην 

αίθουσα που έχει οριστεί για το Ολοήμερο Πρόγραμμα, τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα. 



 •  Το γεύμα των των μαθητών/τριών παρασκευάζεται στο σπίτι με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων 

τους. 

•  Συνιστάται  η χρήση σκευών μιας χρήσης, αν είναι εφικτό, ή αυστηρά ατομικών σκευών, καθώς 

και η ενημέρωση των μαθητών να μην μοιράζονται μεταξύ τους φαγητό/ή και νερό. Ακόμη 

συνιστάται τα παιδιά να χρησιμοποιούν αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα χεριών πριν τη λήψη 

του γεύματος. Το Ολοήμερο σχολείο δεν θα λειτουργήσει λόγω της μη τοποθέτησης των αναγκαίων 

εκπαιδευτικών. Για την λειτουργία του θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση. 

Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self test)  

• Η διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) είναι υποχρεωτική για τους μαθητές. • 

Εξαιρούνται οι μαθητές με ιστορικό νόσησης εντός του τελευταίου εξαμήνου.  

• Η είσοδος των μαθητών στο σχολείο γίνεται με επίδειξη της βεβαίωσης αρνητικού 

αποτελέσματος.  

• Ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται δύο φορές την εβδομάδα, πριν την Τρίτη 

και την Παρασκευή και έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική 

μονάδα. Δηλαδή το τεστ διενεργείται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη στο σπίτι και ελέγχεται στο 

σχολείο κάθε Τρίτη και Παρασκευή πρωί. Για περισσότερες λεπτομέρειες πατήστε στον παρακάτω 

σύνδεσμο: Διάθεση self-test 

Διαχείριση περιστατικών Covid-19 

 • Σε περίπτωση εμφάνισης ακόμα και ήπιων συμπτωμάτων συμβατών με λοίμωξη COVID-19 ( π.χ. 

βήχας, πυρετός, πονόλεμος, γαστρεντερικά συμπτώματα) συστήνεται παραμονή στο σπίτι και 

ενημέρωση των υπευθύνων. Επιστρέφει στο σχολείο μετά από τρεις μέρες από την υποχώρηση του 

πυρετού και τη βελτίωση των άλλων συμπτωμάτων.  

• Σε περίπτωση που διαγνωστικό τεστ βγει θετικό ειδοποιείται η σχολική μονάδα άμεσα  για να 

εφαρμοστεί το πρωτόκολλο που προβλέπεται. 

 • Το επιβεβαιωμένο κρούσμα παραμένει σε απομόνωση για τουλάχιστον 10 ημέρες.  

• Για τις  στενές επαφές προβλέπεται αυξημένος εργαστηριακός έλεγχος.  

• Ένα σχολικό τμήμα θα αναστέλλει τη δια ζώσης λειτουργία του και η διδ/λία θα γίνεται μέσω 

τηλεκπαίδευσης, όταν εντοπιστούν επιβεβαιωμένα κρούσματα στο 50%+1 μαθητές του.  

• Για περισσότερες λεπτομέρειες πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο: Ασφαλές άνοιγμα των 

σχολείων 

Χρήση κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών 

•  Οι  μαθητές δεν επιτρέπετε να έχουν στην κατοχή τους, εντός του σχολικού χώρου, κινητά τηλέφωνα και 

οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχο. Ο 



ανάλογος εξοπλισμός που διαθέτει το σχολείο, χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης και 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα και μόνο υπό την εποπτεία/επίβλεψη του εκπαιδευτικού. 

Η ιδιαιτερότητα και της φετινής χρονιάς απαιτεί να είμαστε πολύ συνεπείς στην τήρηση των γενικών 

κανόνων του σχολείου. Με το προσωπικό μας παράδειγμα προς τα παιδιά μας/μαθητές μας διευκολύνουμε 

το έργο του Σχολείου.  

Για όλους μας όλα αυτά είναι πρωτόγνωρα, τα δοκιμάζουμε, τα αξιολογούμε και … πράττουμε. 

 

 

Η Διευθύντρια του σχολείου 

  Σοφία Ζερβού 

                                                                 

 

 

 

 

 


