
 
         Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες του νηπιαγωγείου μας , σας ενημερώνουμε ότι  
από την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021  αρχίζουν τα μαθήματα στο σχολείο (δια ζώσης) 
για όλους τους μαθητές μας. (Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.: 1293/2021 – ΦΕΚ 
30/Β/8-1-2021) 

         Μετά από συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων και λαμβάνοντας υπόψη τις 

σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, (Κοινή Υπουργική 

Απόφαση ΔΙα/Γ.Π.οικ. 69543 - ΦΕΚ 4810/Β/31-10-2020 )  σας ανακοινώνουμε τα 

παρακάτω σχετικά με την επαναλειτουργία του σχολείου: 
 

Οι ώρες προσέλευσης παραμένουν οι ίδιες: 

 οι μαθητές του τμήματος Πρόωρης Υποδοχής προσέρχονται  στο σχολείο από 
7:45  έως 8:00 . 
 οι μαθητές των Βασικών Υποχρεωτικών τμημάτων 1,2,3  προσέρχονται στο 
σχολείο από τις 8.15 έως τις 8.30. 

Δεδομένων των μέτρων που λαμβάνονται για τον περιορισμό του COVID-19 και 
πιθανού συγχρωτισμού, παρακαλούμε να τηρούνται οι αποστάσεις στην πόρτα κατά 

την είσοδο και έξοδο από το σχολείο. 
 

Η αποχώρηση των μαθητών θα πραγματοποιηθεί με την εξής χρονική σειρά:   

Μαθητές  Βασικού 
Υποχρεωτικού τμήματος 3 

κ. Μαρία – Σοφία 
Καλογεράκη 

13:00 

Μαθητές  Βασικού 
Υποχρεωτικού τμήματος 1 

κ. Κυριακή Αβραμίδου 13:05 . 

Μαθητές  Βασικού 
Υποχρεωτικού τμήματος 2 

κ. Ελένη Κουμουλίδου 13:05 . 

Μαθητές  Προαιρετικού 
Ολοήμερου τμήματος 

κ.  Αθανασία 
Μπαρτζάβαλη 

16:00. 

 
Παρακαλείστε  να φροντίσετε για την έγκαιρη παραλαβή των παιδιών στις ώρες που 

αναφέρονται. Οι γονείς ή οι συνοδοί που θα καθυστερήσουν, να μην  πλησιάζουν στις 
εξόδους γιατί θα παραλαμβάνουν τους μαθητές και τις μαθήτριες μετά την 

αποχώρηση όλων των τμημάτων. 
Παρακαλούνται οι συνοδοί των μαθητών να μη συνωστίζονται μπροστά από τις πόρτες, 
να διατηρούν αποστάσεις και να λαμβάνουν όλα τα δυνατά μέτρα προστασίας για να 

καταστεί δυνατή η αποχώρηση των παιδιών. 
 

 Οι μαθητές που παρουσιάζουν συμπτώματα ίωσης δεν προσέρχονται στο σχολείο 
και οι γονείς/ κηδεμόνες φροντίζουν για τη υγεία τους  και μεριμνούν για την 
άμεση επικοινωνία  με το σχολείο. 

 Μαθητής  που θα παρουσιάσει συμπτώματα ίωσης κατά τη διάρκεια του 
ωρολογίου προγράμματος θα απομονώνεται σε ειδικό χώρο υπό την επίβλεψη του 
εκπαιδευτικού  προσωπικού του σχολείου και θα ενημερώνονται οι γονείς ώστε να 
προσέρχονται άμεσα για να το παραλάβουν. 

 Αρχές διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 
σε σχολικές μονάδες και πρωτόκολλο αναστολής λειτουργίας σχολικών τμημάτων ή 
σχολείων 11 Νοεμβρίου 2020 
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 Θα τεθούν σε ισχύ όλα τα ήδη ληφθέντα μέτρα πρόληψης, προστασίας  και οι 
οδηγίες του ΕΟΔΥ, όπως  ο αερισμός όλων των αιθουσών  του σχολείου , η 
υποχρεωτική χρήση μάσκας από μαθητές και μαθήτριες  κατά την είσοδο και την 
παραμονή τους στο σχολείο, απολύμανση των επιφανειών. 

 Σύμφωνα  με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, οι μαθητές θα πρέπει να φορούν μάσκα 
τόσο στην αίθουσα διδασκαλίας όσο και στην αυλή. Η μάσκα αφαιρείται  μόνο 
σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (φαγητό, σωματική άσκηση , διαλείμματα 
μάσκας κ.α.), σύμφωνα με τις οδηγίες του υπεύθυνου εκπαιδευτικού. Γι’ αυτό 
θα πρέπει να φροντίσετε ώστε όλοι οι μαθητές να έχουν στην τσάντα τους 
επιπλέον μάσκες για να τις χρησιμοποιήσουν. (Θα ακολουθήσουμε τον τρόπο 
που λειτουργούσαμε πριν την αναστολή των σχολείων). 

 Οι μαθητές / μαθήτριες του  προαιρετικού ολοήμερου τμήματος δεν θα φέρουν 
κλινοσκεπάσματα, επειδή σύμφωνα με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων 
και λόγω των εξαιρετικά δύσκολων συνθηκών θα γίνεται με διαφορετικό τρόπο  
η διδακτική ώρα της χαλάρωσης και όχι με τις μέχρι τώρα συνήθειές μας. Πάντα 
όμως στο πλαίσιο του Εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος Διδασκαλίας.  
 

Έντυπο μετακίνησης μαθητών και μαθητριών Νηπιαγωγείου 

 
 Για τη    μετάβαση των μαθητών και μαθητριών των  Νηπιαγωγείων    από και προς 

τις σχολικές μονάδες, λόγω του  γενικού  lockdown από το Σάββατο το πρωί, 
επιτρέπεται η μετακίνηση με την αποστολή SMS – Επιλογή 4, από   γονέα/κηδεμόνα 
και με πιστοποιητικό-βεβαίωση της Διεύθυνσης του σχολείου. 

 Η βεβαίωση κίνησης είναι πάγια και σας έχει ήδη χορηγηθεί από την Προϊσταμένη 
της σχολικής μονάδας ( τον Νοέμβριο του 2020 ) και ισχύει για όλη την σχολική 
χρονιά.  
Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.: 1293/2021 – ΦΕΚ 30/Β/8-1-2021 

 

ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΟΜΩΣ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟ ΠΙΟ ΑΣΦΑΛΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,ΘΑ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΕΙΞΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 

ΠΟΥ ΜΑΣ ΔΙΑΚΡΙΝΕΙ. 
 

Σας ευχόμαστε και πάλι καλή χρονιά με χαμόγελα, υπομονή και συνεργασία. 
 

 Καλή Χρονιά και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2021! 
 
 

 Η  Προϊσταμένη  
του 17ου  Νηπιαγωγείου 

Ιλίου 
 ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ 
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