
       17Ο Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας 

Αγαπητοί γονείς, 

 

Για την ασφαλή επάνοδο των μαθητών στο σχολείο παρακαλείστε να 

τηρήσετε τις παρακάτω οδηγίες: 

 

1. Σε περίπτωση εμφάνισης ακόμα και ήπιων συμπτωμάτων 

λοίμωξης του αναπνευστικού (βήχας, καταρροή, πυρετός, 

πονόλαιμος) ο μαθητής θα πρέπει να παραμένει στο σπίτι, να 

απέχει από την παρακολούθηση των μαθημάτων και να 

ενημερώνετε το σχολείο και τον παιδίατρο. 

2. Ο μαθητής επανέρχεται στο σχολείο αφού είναι απύρετος για τρεις 

ημέρες και στην περίπτωση που δεν έχει διαγνωσθεί με COVID-

19. 

3. Θα πρέπει να διασφαλίσετε τον τρόπο μεταφοράς των μαθητών 

από και προς το σχολείο. Σε περίπτωση που η μεταφορά γίνεται με 

μέσα συγκοινωνίας, ο μαθητής θα αφαιρεί τη μάσκα του πριν την 

είσοδο του στο σχολείο και θα την απορρίπτει σε κάδο 

απορριμάτων. 

4. Για τη αποφυγή κοινής χρήσης ειδών γραφικής ύλης (π.χ. μολύβια, 

γόμες, μαρκαδόροι) να ελέγχετε σε καθημερινή βάση την κασετίνα 

των παιδιών ώστε να είναι εφοδιασμένη καταλλήλως. 

5. Όπως γνωρίζετε το ολοήμερο πρόγραμμα του σχολείου προς το 

παρόν δε λειτουργεί. Όλοι οι μαθητές θα σχολάνε στις 13.15μ.μ. 

Παρακαλούμε ενημερώστε εκ νέου τους δασκάλους για το ποιος 

θα παραλαμβάνει τους μαθητές που παρακολουθούσαν το 

ολοήμερο πρόγραμμα του σχολείου. 

6. Στο σχόλασμα των μαθητών θα πρέπει να κρατάτε την 

προβλεπόμενη απόσταση του 1.5μ. Το σχολείο έχει προβλέψει τη 

σταδιακή αποχώρηση των μαθητών. Έτσι, η σειρά που θα 

αποχωρούν τα τμήματα από τις δύο πόρτες του σχολείου θα είναι: 

 

• Α΄1 –Γ΄1 

• Α΄2 - Γ΄2 

• Β΄1 - Δ΄1 

• Β΄2 – Δ΄2 

• Ε΄1 – ΣΤ΄1 

• Ε΄2 – ΣΤ΄2 

 

7. Οι βρύσες του σχολείου θα παραμείνουν κλειστές γι΄ αυτό οι 

μαθητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους δικό τους νερό (ίσως να 

χρειάζονται και δύο μπουκαλάκια νερό λόγω ζέστης). 

 



 

8. Το κυλικείο δε θα λειτουργεί όποτε θα πρέπει να φροντίσετε ώστε 

οι μαθητές να έχουν κολατσιό μαζί τους. Για τις περιπτώσεις που 

υπάρχουν ακόμα οικονομικές εκκρεμότητες με το κυλικείο 

παρακαλείστε να τις τακτοποιήσετε τη Δευτέρα 1/6, Τρίτη 2/6 και 

Τετάρτη 3/6 και ώρα 8.00 – 9.00 στο χώρο του κυλικείου.  

9. Από τη Δευτέρα 1/6/20 εφαρμόζεται και το πρόγραμμα διανομής 

σχολικών γευμάτων. Παρακαλούνται οι μαθητές να έχουν μαζί 

τους πάνινη ή πλαστική τσάντα. 

10. Δεν επιτρέπεται η είσοδος γονέων στο σχολείο και η παραμονή 

τους στα κάγκελα κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. 

11. Η επικοινωνία σας με τη διεύθυνση του σχολείου ή τους 

δασκάλους θα είναι τηλεφωνική (τηλ. 2104953025).  

12. Για τους μαθητές που απουσιάζουν τα μαθήματα θα παραδίδονται 

με τον τρόπο που γινόταν και το διάστημα που λειτουργούσε το 

σχολείο δηλ. είτε μέσω συμμαθητών των παιδιών είτε μέσω των 

γονέων που έρχονται στο σχόλασμα και κατόπιν συνεννοήσεως με 

τον αρμόδιο δάσκαλο. 

13. Η ασύγχρονη και σύγχρονη εξ΄ αποστάσεως διδασκαλία παύουν να 

υφίστανται με το άνοιγμα των σχολείων, μιας και η διδασκαλία 

γίνεται πλέον δια ζώσης. 

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία. 

 

        Καλό ξεκίνημα! 

 

       Ο Σύλλογος Διδασκόντων 


