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Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες 

Σήμερα ξεκίνησε μία καινούρια σχολική χρονιά . Με την ευχή και την ελπίδα να κυλήσουν όλα 

ομαλά, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με ορισμένες βασικές αρχές λειτουργίας του 

σχολείου. 

ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 Οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο από τις 08:00 έως 08:15. Κατά την είσοδό τους 

στο σχολείο θα φορούν μάσκα και μετά το χτύπημα του κουδουνιού θα εισέρχονται στις 

αίθουσες διδασκαλίας με τον συνοδό εκπαιδευτικό. Δε θα γίνεται συγκέντρωση για 

προσευχή στην αυλή.  

 Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, αν ο μαθητής δε φορά μάσκα δεν μπορεί να μπει 

στην τάξη και να κάνει μάθημα.  

 Απαραίτητο είναι να έχουν  μαζί τους τα παιδιά παραπάνω από μία μάσκα.  

 Οι μαθητές που καθυστερούν αδικαιολόγητα θα προσέρχονται στο σχολείο στο πρώτο 

διάλειμμα (09:40). 

 Σε περίπτωση βροχής, το πρωί τα παιδιά δε θα παραμένουν στην αυλή, αλλά θα 

εισέρχονται κατευθείαν στις αίθουσες διδασκαλίας.  

 

ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (SELF TEST) 

 Οι μαθητές θα πρέπει δύο (2) φορές την εβδομάδα , Δευτέρα και Πέμπτη, να κάνουν 

αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test) και να επιδεικνύουν στον δάσκαλο τη βεβαίωση του 

αρνητικού αποτελέσματος την Τρίτη  και την Παρασκευή. Μαθητής,  ο οποίος δεν έχει 

μαζί του τη βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος του self test δεν θα μπορεί να μπει 

στην τάξη.   Εξαιρούνται και δε χρειάζεται να κάνουν self test οι μαθητές που έχουν 

νοσήσει από κορωνοϊό το τελευταίο εξάμηνο και έχουν την επίσημη βεβαίωση νόσησης. 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ 

 Θα ήταν πολύ χρήσιμο αν το κάθε παιδί έχει μία μικρή τσάντα, η οποία θα γράφει πάνω 

το όνομά του και το τμήμα του, και μέσα εκεί θα βάζει το φαγητό του, το παγουρίνο ή το 

μπουκαλάκι με το νερό και τη μάσκα του. 

 Οι μαθητές θα κάνουν διάλειμμα σε οριοθετημένους ανά τάξη χώρους.  

 Τα διαλείμματα είναι τα εξής: 

1ο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 09:40 – 09:55 

2ο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 10:40 – 10:50 

3ο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 11:30 – 11:40 

4ο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 12:25 – 12:35 
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 Θερμή παράκληση να αφήνετε ελεύθερα τα παιδιά στα διαλείμματα. Προσπαθήστε να 

μην έρχεστε έξω από τα κάγκελα. Δε βοηθάτε τα παιδιά, αντίθετα κάνετε πιο δύσκολη 

την αυτονόμησή και τον απογαλακτισμό τους. 

 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  

Οι μαθητές θα αποχωρούν ανά τάξη με διαφορά λίγων λεπτών, ώστε να αποφύγουμε το 

συνωστισμό στην έξοδο. Η αποχώρηση θα γίνεται ως εξής: 

 Στις 13:15 θα σχολάει η Α τάξη από την έξοδο της Βενιζέλου και η Γ τάξη από την έξοδο 

της Σικελιανού. 

 Στις 13:20 θα σχολάει η Β τάξη από την έξοδο της Βενιζέλου και η Ε τάξη από την έξοδο 

της Σικελιανού 

 Στις 13:25 θα σχολάει η  Δ τάξη από την έξοδο της Βενιζέλου και η ΣΤ τάξη από την έξοδο 

της Σικελιανού 

 Σε περίπτωση βροχής όταν σχολούν οι μαθητές οι δάσκαλοι θα παραδίδουν τους 

μαθητές όχι μέσα από τις τάξεις, αλλά στην είσοδο του κτιρίου στα σκέπαστρα. 

Παρακαλούμε, να προσέρχεστε την καθορισμένη ώρα που σχολάνε οι μαθητές και όχι 

νωρίτερα προκειμένου να αποφύγουμε τον συνωστισμό και να διευκολύνεται η ομαλή 

και γρήγορη αποχώρηση των μαθητών. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου για να κλείσετε ένα 

ραντεβού, ώστε  να ενημερωθείτε για την πρόοδο των παιδιών. Το πρωί, πριν και μετά 

την προσέλευση των μαθητών στη αυλή, οι δάσκαλοι δε θα είναι δυνατόν να 

αφιερώσουν χρόνο για την ενημέρωση αυτή.  

 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 Σύμφωνα με την υπ. Αρ. πρωτ. 98268/Δ1/2021 υπουργική απόφαση μπορεί κάποιος 

μαθητής να πάρει απαλλαγή από το μάθημα της Γυμναστικής, της Μουσικής και των 

Θρησκευτικών σύμφωνα με τους όρους , τις προϋποθέσεις  και τις διαδικασίες που 

ορίζει η υπουργική απόφαση. 

 

ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 Η φοίτηση των μαθητών του σχολείου θα πρέπει να είναι συνεχής και αδιάλειπτη. 

Παρακαλούμε, σε περίπτωση ασθένειας ή άλλου λόγου που εμποδίζει το μαθητή να 

προσέλθει στο σχολείο να ενημερώνετε άμεσα τον/την  δάσκαλο/α της τάξης.  

 

 ΚΥΛΙΚΕΙΟ  
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 Μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Βιβή (6973594647) καθημερινά 07:30-08:30 π.μ και 

να την ενημερώνετε για το τι επιθυμεί το παιδί σας να ψωνίσει  στο διάλειμμα. Έτσι, θα 

υπάρχει πιο γρήγορη  εξυπηρέτηση και θα ελαχιστοποιείται ο χρόνος συγχρωτισμού των 

μαθητών μπροστά από το κυλικείο.  

 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ 

 Όλες οι σχολικές γιορτές θα γίνουν ανά τμήμα , μόνο με την παρουσία μαθητών και 

δασκάλων. 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

 Οι μαθητές σχολούν την ώρα που έχει δηλώσει ο γονέας στην αίτηση (15:00 ή 16:00) 

και όχι ενδιάμεσα. 

 Η φοίτηση στο Ολοήμερο Πρόγραμμα διακόπτεται όταν το ζητήσει  ο γονέας με 

γραπτή αίτηση ή όταν ο μαθητής σημειώσει  παραπάνω από 15 συνεχόμενες 

απουσίες που δε δικαιολογούνται από ιατρική γνωμάτευση ή όταν ο γονέας δεν 

επικαιροποιήσει την εγγραφή με αίτηση του το δεύτερο δεκαπενθήμερο του 

Νοεμβρίου και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου.  

 Μέχρι την έναρξη του προγράμματος των Σχολικών Γευμάτων, για πρακτικούς 

λόγους,  παρακαλούμε στο Ολοήμερο να δίνετε ξηρά τροφή στους μαθητές ή 

γεύματα που δε χρειάζονται ζέσταμα στο φούρνο μικροκυμάτων. 

 

ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 

Στο χώρο του σχολείου απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές. 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 

 Στην περίπτωση που συμβεί ένα σοβαρό  έκτακτο περιστατικό, όπως π. χ «σεισμός» 

το σχολείο έχει ετοιμάσει σχέδιο εκκένωσης του κτιρίου και έχει προετοιμάσει  τους 

μαθητές να το εφαρμόσουν . Αν σε μία τέτοια περίπτωση,  χρειαστεί οι μαθητές να 

εγκαταλείψουν το σχολείο, οι γονείς θα παραλάβουν τα παιδιά από την αυλή του 

σχολείου, όπου θα παραμένουν μαζί με τους δασκάλους.  

 Σε περίπτωση εξαιρετικά μεγάλης ανάγκης και πολύ σοβαρού περιστατικού,  όπου 

υπάρχει αδυναμία να παραλάβετε τους μαθητές από το σχολείο , να γνωρίζετε ότι ως 

εφεδρικό σημείο παραλαβής έχει οριστεί η πλατεία του Αγίου Φανουρίου.  

Επίσης : 

 Παρακαλούμε πολύ, μη στέλνετε τα παιδιά στο σχολείο όταν έχουν κάποιο σύμπτωμα 

π.χ συνάχι, βήχα. 
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 Επιλέξετε την ηλεκτρονική ή τηλεφωνική επικοινωνία για τη διεκπεραίωση  

διαδικασιών με τη Διεύθυνση του σχολείου. Προσωπική επικοινωνία θα γίνεται μόνο 

κατόπιν ραντεβού.  

Είναι πολύ σημαντικό να βοηθήσουμε τα παιδιά να κατανοήσουν την ανάγκη τήρησης των 

αρχών και  κανόνων λειτουργίας του σχολείου. Μαζί πρέπει να προσπαθήσουμε να τα κάνουμε 

να κατανοήσουν, ότι όλοι μαζί και ο κάθε ένας ξεχωριστά έχουμε ευθύνη να διαφυλάξουμε το 

χώρο του σχολείου.  

Ευχόμαστε Καλή Σχολική Χρονιά στα παιδιά και υγεία σε όλους.  

 

 


