
                                                                                                             

 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΑ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, 

Οι αλλαγές που έγιναν στο Πρόγραμμα της Δευτέρας 14/9 οφείλονται σε τελευταία διευκρινιστική  

εγκύκλιο του Υπουργείου που στάλθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 11/9/2020.  

Υπενθυμίζουμε ότι στην ιστοσελίδα του σχολείου μας (blogs.sch.gr/1dimgalat/)  έχουν αναρτηθεί οι 

οδηγίες του ΕΟΔΥ και οι σχετικές Υπουργικές αποφάσεις για τη λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων.  

Για να διασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία του σχολείου και την ασφάλεια όλων,  οι μαθητές/τριες 

πρέπει : 

1. Να προσέρχονται στο σχολείο φορώντας προστατευτική μάσκα και έχοντας μαζί τους μία 

δεύτερη σε πλαστικό σακουλάκι. Προτείνεται να έχουν και ένα δεύτερο σακουλάκι για να   

τοποθετούν τη μάσκα που χρησιμοποιούν όταν τη βγάζουν (διάλειμμα, φαγητό, γυμναστική 

κλπ).  

2. Να έχουν μαζί τους όλα τα απαραίτητα προσωπικά αντικείμενα και να μην χρησιμοποιούν  

αντικείμενα άλλων.  

3. Να διατηρούν ασφαλείς αποστάσεις και να αποφεύγουν τον συγχρωτισμό κατά την 

προσέλευση και αποχώρησή τους από το σχολείο. 

4. Να μην  φέρνουν στο σχολείο παιχνίδια από το σπίτι. 

 

Ειδικότερα εσείς οι γονείς και κηδεμόνες των παιδιών θα πρέπει: 

Να μην στέλνετε το παιδί σας στο σχολείο σε περίπτωση εμφάνισης ακόμα και ήπιων συμπτωμάτων 

συμβατών με τη λοίμωξη COVID-19. Να ενημερώνετε άμεσα τον θεράποντα ιατρό και να ακολουθείτε 

με σχολαστικότητα τις οδηγίες του. Τα παιδιά μπορούν να επιστρέψουν στο σχολείο μετά από σχετική 

έγκρισή του και ενημέρωση της σχολικής μονάδας. Είναι σημαντική για την ασφάλεια όχι μόνο της 

σχολικής αλλά και της ευρύτερης κοινότητας,  η ευαισθητοποίηση, εγρήγορση και υπεύθυνη στάση 

όλων μας.    

   

Για περαιτέρω ενημέρωσή σας : 

 

 Οι μεταφορές μαθητών/τριών θα γίνουν κανονικά από την Τρίτη 15/9/2020 με εφαρμογή 
των προβλεπόμενων μέτρων και υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας.  

 Οι είσοδοι του σχολείου θα ανοίγουν καθημερινά στις 08:00. Οι τάξεις Β΄ , Γ΄ και Δ΄ θα 
μπαίνουν από την πλαϊνή είσοδο (ανατολική) και οι τάξεις Α΄ , Ε΄ και ΣΤ΄ από την κεντρική 
(νότια). Τα παιδιά όλων των τάξεων που έρχονται με ποδήλατο και με τα λεωφορεία θα 
μπαίνουν από την κεντρική είσοδο. 

 Το Ολοήμερο Τμήμα ΔΕΝ  θα λειτουργήσει προς το παρόν, λόγω λειτουργικών κενών του 
σχολείου. 

 Το κυλικείο προσωρινά θα παραμείνει κλειστό. Τα παιδιά θα φέρνουν φαγητό και νερό από 
το σπίτι  και πρέπει να υπάρχει μέριμνα ώστε τα  τρόφιμα να µην αλλοιώνονται λόγω 
καιρικών συνθηκών. 

 Είναι απαραίτητο να έχετε το τηλέφωνό σας διαρκώς σε λειτουργία. Σε περίπτωση που έχετε 
αλλάξει αριθμό τηλεφώνου πρέπει να ενημερώσετε άμεσα το σχολείο. 

 Οι επισκέψεις στο σχολείο θα γίνονται μόνο για σοβαρούς λόγους και  έπειτα από 
τηλεφωνική επικοινωνία.   

Ως Σχολική Μονάδα και σε ότι μας αναλογεί, είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε τα παιδιά μας έχοντας 
λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα.  

Σας ευχόμαστε Καλή Σχολική Χρονιά με Υγεία. 
 

Ο Διευθυντής και το προσωπικό του Σχολείου 


