
Ενημέρωση των γονέων για την επαναλειτουργία του σχολείου 

Αγαπητοί γονείς, 

Σας ενημερώνουμε ότι με την με αριθμ. 63314/ΓΔ4/ΚΥΑ  ΦΕΚ 2026/27-5-

2020, τα Δημοτικά σχολεία ανοίγουν ξανά για τους μαθητές μας από τη 

Δευτέρα, 1/6/2020 έως την Παρασκευή 26/6/2020. 

Το Ολοήμερο Πρόγραμμα προς το παρόν δεν θα λειτουργήσει. 

  Για την υγιεινή και την ασφάλεια των μαθητών μας έχουν ληφθεί όλα τα 

απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ και τις σχετικές 

εγκυκλίους. 

Α. Διαρρύθμιση αιθουσών 

  Προκειμένου να τηρηθούν οι προβλεπόμενες αποστάσεις, όλα τα τμήματα 

χωρίστηκαν σε δύο υποτμήματα ίσης δυναμικότητας, τα οποία θα 

λειτουργούν εκ περιτροπής, ενώ θα γίνει ανακατανομή των αιθουσών 

ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών κάθε τμήματος. Συγκεκριμένα: 

Το Α1 θα μεταφερθεί στο Στ1 και αντίστροφα. 

Το Α2 θα μεταφερθεί στο Γ1 και αντίστροφα. 

Το Β1 θα μεταφερθεί στο Ε1 και αντίστροφα και 

Το Β2 θα μεταφερθεί στο Ε2 και αντίστροφα. 

Οι υπόλοιπες τάξεις θα παραμείνουν όπως πρώτα. 

Όλες οι αίθουσες (φυσικός αερισμός) έχουν αναδιαμορφωθεί, ώστε να 

μεγιστοποιείται η απόσταση μεταξύ μαθητών/τριών, δηλαδή ένας μαθητής 

ανά θρανίο. Στην είσοδο-έξοδο κάθε αίθουσας υπάρχει αντισηπτικό διάλυμα 

και θα τηρούνται οι κανόνες υγιεινής. 

Κατά την 1η εβδομάδα (1/6/2020 -5/6/2020): 

Το 1ο υποτμήμα : Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 

Το 2ο υποτμήμα:: Τρίτη-Πέμπτη 

Κατά την 2η εβδομάδα (9/6/2020 – 12/6/2020) 

Το 1ο υποτμήμα: Τρίτη-Πέμπτη 

Το 2ο υποτμήμα: Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 

κ.ο.κ μέχρι τη λήξη των μαθημάτων. 



  Στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο σας κοινοποιήθηκε σε ποια υποτμήματα 

ανήκουν τα παιδιά σας. 

Β. Προσέλευση-Αποχώρηση μαθητών 

  Οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο από τις 8:00 -8:15π.μ ως εξής: 

Οι Α΄, Β΄, Γ τάξεις από την μικρή πόρτα (βόρεια), ενώ οι Δ, Ε΄, ΣΤ΄ τάξεις 

από τη μεγάλη πόρτα (νότια) απ’ όπου και θα αποχωρούν. Για την ασφάλεια 

των μαθητών και την ομαλή επαναλειτουργία της σχολικής μας μονάδας, 

χρειαζόμαστε τη συνεργασία σας. Η ακριβής ώρα προσέλευσης των 

μαθητών και η αποφυγή συνωστισμού κατά την προσέλευση και την 

αποχώρηση των μαθητών, τόσο από εσάς όσο και από τους μαθητές, είναι 

πολύ σημαντικά. Τα τμήματα θα αποχωρούν σταδιακά (Α΄-Β΄-Γ) και (Δ΄-Ε΄-

ΣΤ΄), τηρώντας τις αποστάσεις. Παρακαλούνται και οι γονείς να περιμένουν 

τα παιδιά τους με την ανάλογη σειρά αποχώρησης, τηρώντας τις αποστάσεις 

  Δεν θα γίνεται συγκέντρωση στο προαύλιο για την πρωινή προσευχή και οι 

μαθητές θα πηγαίνουν κατευθείαν στην τάξη τους, όπου θα τους περιμένει ο 

εκπ/κός που έχει μαζί τους μάθημα την 1η ώρα. 

  Οι μαθητές θα προαυλίζονται χωριστά, σε συγκεκριμένα μέρη του 

προαυλίου κάθε τμήμα, υπό την επίβλεψη των εκπ/κών. 

 Η είσοδος των γονέων δεν επιτρέπεται στο σχολείο. Αν υπάρχει ανάγκη, 

γίνεται τηλεφωνική επικοινωνία με τη Διευθύντρια και τους εκπ/κούς. 

Γ. Τα κυλικεία θα παραμείνουν κλειστά μέχρι τη λήξη του διδ. έτους. Ως 

εκ τούτου, οι μαθητές θα πρέπει να έχουν απαραίτητα μαζί τους: 

1) Κολατσιό και ατομικό μπουκαλάκι με νερό ή παγουρίνο. 

Απαγορεύεται τα παιδιά να πίνουν νερό απευθείας από τη βρύση, 

καθώς και να χρησιμοποιούν κοινά σκεύη, όπως ποτήρια και 

μπουκάλια. 

2) Απαραίτητο είναι και το καπέλο για την προστασία από τον ήλιο. 

3) Να έχουν καθημερινά μαζί τους τα είδη που χρειάζονται (γραφική ύλη 

και άλλα προσωπικά αντικείμενα), ώστε να μην δανείζονται από τους 

συμμαθητές τους. 

Δ. Υπενθυμίζεται στους μαθητές να επιστρέψουν τα βιβλία που έχουν 

δανειστεί από τη δανειστική βιβλιοθήκη του σχολείου. 

 Ε. Τη Δευτέρα 1/6/2020 θα ξεκινήσει η παραλαβή  Σχολικών Γευμάτων.  

Παρακαλούμε να παρακολουθείτε τακτικά το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο 

και το blog του σχολείου για κάθε νεότερη πληροφορία. 



Καλή επάνοδο στους μαθητές μας! 

                              Η Διευθύντρια του σχολείου 

 

                                 Μαρκέλλα Ι. Θεοδοσίου 

 

 

 


