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Αγαπητοί γονείς 

Με την επαναλειτουργία των σχολείων και για την ασφάλεια των παιδιών σας, θα 

θέλαμε να σας διαβιβάσουμε μερικές βασικές οδηγίες οι οποίες πηγάζουν τόσο από τις 

οδηγίες του ΕΟΔΥ, όσο και από την υπ’ αρ. Πρωτ 63417/ΓΔ4 26/05/2020 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και αφορούν στην ασφάλεια του γενικού 

πληθυσμού, προκειμένου να μας βοηθήσετε κι εσείς στην τήρησή τους. 

Α) Όσοι γονείς δεν επιθυμείτε να έρθουν τα παιδιά σας στο σχολείο μέχρι τη λήξη του 

σχολικού έτους, θα πρέπει να υπογράψετε υπεύθυνη δήλωση και να την προσκομίσετε 

ΑΜΕΣΑ στο σχολείο ή να τη στείλετε υπογεγραμμένη ηλεκτρονικά στο mail@25dim-

perist.att.sch.gr Αυτό θα μας βοηθήσει για τον διαχωρισμό ή μη, των τμημάτων σε υπο-

τμήματα ειδικά σε περίπτωση μεγάλης αποχής, με την παράκληση να μην αναιρέσετε στη 

συνέχεια την αρχική σας δήλωση. 

Το ξεκίνημα τη Δευτέρα θα γίνει με δύο υπο-τμήματα για το κάθε τμήμα του σχολείου. 

Το πρώτο θα προσέλθει Δευτέρα ,Τετάρτη και Παρασκευή και το δεύτερο Τρίτη και Πέμπτη 

και την επόμενη εβδομάδα το αντίθετο. Θα λάβετε ειδοποίηση από τους εκπαιδευτικούς 

των τμημάτων σε ποιο υπο-τμήμα ανήκει το παιδί σας. (Ο διαχωρισμός θα γίνει με 

αλφαβητική σειρά, εξαιρουμένων των μαθητών που έχουν αδέλφια στο σχολείο). 

Β) Το πρωί κατά την προσέλευση, οι μαθητές θα εισέρχονται στην τάξη τους και θα 

περιμένουν στο θρανίο τους. (Δεν θα γίνεται η πρωινή συγκέντρωση στην αυλή). Τα θρανία 

θα είναι τοποθετημένα με την ενδεικνυόμενη απόσταση του 1,5μ και οι μαθητές θα 

κάθονται ένας σε κάθε θρανίο και διαγώνια με τους πλησίον συμμαθητές τους. 

Γ) Παρακαλείστε να ελέγχετε καθημερινά τις τσάντες των παιδιών σας ώστε να έχουν 

όλα τα απαραίτητα υλικά που τους χρειάζονται για τα μαθήματα της ημέρας, όπως γόμες, 

μολύβια, ξύστρες, μαρκαδόρους κλπ. γιατί δεν θα γίνεται καμία ανταλλαγή υλικών μεταξύ 

των μαθητών, ούτε θα χρησιμοποιούν κοινόχρηστα υλικά που βρίσκονται στις αίθουσες. 

Ιδιαίτερη προσοχή στο μάθημα της ζωγραφικής γιατί εκεί παρατηρείται η μεγαλύτερη πίεση 

για ανταλλαγή υλικών. 

Δ) Το κυλικείο του σχολείου δεν θα λειτουργήσει, γι αυτό τα παιδιά θα πρέπει να έχουν 

φαγητό και νερό από το σπίτι, γιατί δεν θα ενθαρρύνεται ακόμα και το να πίνουν νερό από 

τις βρύσες της αυλής για προφανείς λόγους. 
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Ε) Θα υπάρχουν αντισηπτικά σε όλες τις τάξεις και σαπούνι στις τουαλέτες. Καλό είναι 

να έχουν μαζί τους χαρτομάντιλα για κάθε χρήση. 

Μεταβιβάστε κι εσείς στα παιδιά σας την αναγκαιότητα να τηρούν τις μεταξύ τους 

αποστάσεις μέσα και έξω από την τάξη κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων. 

Το μάθημα της γυμναστικής θα γίνεται χωρίς αθλητικό υλικό όπως μπάλες, 

σκοινάκια, στεφάνια κλπ και φυσικά δεν πρέπει  να φέρουν κάτι σχετικό από το σπίτι που 

να ενθαρρύνει το ομαδικό παιχνίδι. 

Στο μάθημα δεν θα δίνονται φωτοτυπίες και θα εφαρμοστεί η αυτό-διόρθωση στα 

τετράδιά τους. 

Εξυπακούεται ότι αν έχετε την παραμικρή ένδειξη ότι το παιδί σας είναι άρρωστο 

δεν το στέλνετε  στο σχολείο. Είναι καθήκον όλων μας να προστατέψουμε τους μαθητές 

μας,  τις οικογένειες τους, τις ευπαθείς ομάδες και τους εκπαιδευτικούς μας.  

Η αποχώρηση των μαθητών θα γίνεται όπως και πριν, τηρουμένων των αποστάσεων 

και καλό θα ήταν η απόσταση  να τηρείται και από εσάς που θα βρίσκεστε έξω από την 

πόρτα.  

Το ολοήμερο όπως ήδη γνωρίζετε δεν θα λειτουργήσει. 

Τέλος σε περίπτωση μη συμμόρφωσης κάποιου ή κάποιων παιδιών στους κανόνες 

υγιεινής όπως αυτοί προβλέπονται από τον ΕΟΔΥ στις παρούσες συνθήκες, μετά από 

αυστηρή επαναλαμβανόμενη σύσταση  που θα γίνεται από το σχολείο  θα ενημερώνεστε 

τηλεφωνικά και θα καλείστε να το παραλάβετε ώστε να του επισημάνετε κι εσείς ξανά 

τους υποχρεωτικούς κανόνες ασφαλείας παραμονής στο σχολείο. 

Ευχόμαστε και ευελπιστούμε να έχουμε μια ομαλή και υπεύθυνη πορεία στη 

σχολική καθημερινότητα μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους για τη διαφύλαξη του 

πολύτιμου αγαθού της υγείας όλων μας. 

                                 

                                                                           ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ 


