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          16ου Δημοτικού Σχολείου 
                       Ηρακλείου 
                      
 

Ενημέρωση γονέων όλων των τάξεων του σχολείου 
 

 Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,  

Η νέα σχολική χρονιά έχει ήδη ξεκινήσει.  

   Η   Διεύθυνση   του  Σχολείου και  ο   σύλλογος    διδασκόντων  
θέλουμε να σας ευχηθούμε καλή, δημιουργική σχολική χρονιά! 
  Θέλουμε να είμαστε συνοδοιπόροι στη διαδρομή των παιδιών σας… 

  Θέλουμε όλοι την δια ζώσης εκπαίδευση, με τα σχολεία ανοιχτά και τα παιδιά μας σε 

διαρκή αλληλεπίδραση με τους εκπαιδευτικούς τους και τους όμοιους τους… 

  Θέλουμε όλοι δύναμη και επιμονή για να επιτελέσουμε με τον καλύτερο τρόπο το 

παιδαγωγικό μας έργο..  

   Το γκρίζο περιβάλλον της πανδημίας υπάρχει…. γι’ αυτό και χρειαζόμαστε τη συνεργασία 

στα λειτουργικά θέματα του σχολείου, που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, έτσι ώστε να 

έχουμε μια ασφαλή καθημερινότητα και να υλοποιήσουμε τον κοινό μας στόχο. 

    Θέλουμε να στέκεστε δίπλα μας, να σέβεστε, να συναισθάνεστε την προσπάθειά μας και 

την αγωνία μας.  

   Εμείς θα προσπαθήσουμε για το καλό των παιδιών μας, μα και για το δικό μας καλό.  

   Ειδικότερα για το σχολικό έτος 2021-2022 έχει ληφθεί μέριμνα, όπως και πέρσι, για 
αποφυγή του συνωστισμού και περιορισμός των επαφών μεταξύ παιδιών-γονέων-
προσωπικού κατά την προσέλευση και αποχώρηση από το σχολείο. Είναι γεγονός ότι τα 
ειδικά μέτρα προστασίας μας αναγκάζουν να αλλάξουμε τρόπους επικοινωνίας και 
συνεργασίας, όπως άλλωστε κάναμε και την προηγούμενη σχολική χρονιά. 
 

     • Η  ηλεκτρονική  επικοινωνία   αποκτά,  εκ  των   πραγμάτων, 
 πρωτεύοντα ρόλο. Για το λόγο αυτό θα χρησιμοποιείται τόσο το  
προσωπικό    –     υπηρεσιακό     mail    των     εκπαιδευτικών    των  
τμημάτων  για άμεση και ξεχωριστή   επικοινωνία, όσο   και αυτό  
το mail του σχολείου (mail@16dim-irakl.ira sch.gr). 



     • Ακόμη, υπάρχει η δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους εκπαιδευτικούς σε 

περιπτώσεις που αυτή κρίνεται απολύτως απαραίτητη και χωρίς να γίνεται κατάχρηση (τηλ. 

σχολείου: 2810 212659). Όλες οι ανακοινώσεις θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 

σχολείου 

   Προγραμματισμός πρώτης συνάντησης (Οκτωβρίου) γονέων /κηδεμόνων με τους 

εκπαιδευτικούς των τμημάτων, (εκτός της Α΄ τάξης –έχει πραγματοποιηθεί) θα 

πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες από Δευτέρα 18/10/2021 έως 29/10/2021 με 

συμμετοχή ενός γονέα για κάθε παιδί.  Η είσοδος θα γίνεται από την κεντρική είσοδο του 

σχολείου φορώντας μάσκα και επιδεικνύοντας πιστοποιητικό εμβολιασμού, ή νόσησης ή 

εργαστηριακού ελέγχου(rapid test). Λεπτομέρειες για τη συνάντηση του κάθε τμήματος 

(ώρες, κλπ) θα τις βρείτε στον παρακάτω συγκεντρωτικό πίνακα 

Ενημέρωση Γονέων  

Ημερομηνία Τμήμα Υπεύθυνος τμήματος Αίθουσα Ώρα 

Παρασκευή, 15/10/2021 Ε2 κ. Σταύρου Αίθουσα Ε2 1:30 

Δευτέρα, 18/10/2021 Β κ. Κουτσογιαννάκη Αίθουσα Β 1:30 

Τρίτη, 19/10/2021 ΣΤ1 κ. Χειμωνίτη Αίθουσα ΣΤ1 3:15 

Τετάρτη, 20/10/2021 Ε1 κ. Μαραγκάκη Αίθουσα  Ε1 1:30 

Πέμπτη,  21/10/2021 ΣΤ2 κ. Λεβεντάκου Αίθουσα  ΣΤ2 1:30 

Παρασκευή,22/10/2021 Γ1 κ. Τουτουδάκη Αίθουσα Γ1 1:30 

Δευτέρα, 25/10/2021 Γ2 κ. Χαριτάκη  Αίθουσα Γ2 1:30 

Τρίτη,26/10/2021 Δ κ.Καρανάτσιου Αίθουσα Δ 1:30 

Η Ενημέρωση πραγματοποιείτε με ΕΝΑΝ μόνο γονέα που προσέρχεται από  την κεντρική 
είσοδο του σχολείου επιδεικνύοντας πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή βεβαίωση 
αρνητικού rapid test 

 
  Οι  συναντήσεις   εκπαιδευτικών   –   γονέων  των  επόμενων   μηνών,  
για  όσο   διάστημα  συνεχίζονται  τα μέτρα  αποφυγής   συνωστισμού,  
δε θα πραγματοποιούνται δια   ζώσης,   αλλά θα υπάρχει επικοινωνία  
με mail, ή τηλεφωνική επικοινωνία ή ακόμη και με  ατομικό ραντεβού  
γονέα – εκπαιδευτικού για ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις. 
 
 
   Η Διεύθυνση του Σχολείου είναι πάντα στη διάθεσή σας, για κάθε  πρόβλημα που θα 
παρουσιάζεται στην εκπαίδευση των μαθητών/τριών και θα προσπαθούμε όλοι μαζί να 
κάνουμε καλύτερο το περιβάλλον και τη ζωή τους στο σχολείο.  
 

Δάσκαλοι, Μαθητές, Γονείς...Όλοι ΜΑΖΙ Εμείς! 

                                                              Η Δ/ντρια του σχολείου 

                                                                          Σοφία Ζερβού 

 


