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 Δημοτικό Σχολείο Αλιβερίου, 29-05-2020 

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες, 

Ενόψει της επαναλειτουργίας του σχολείου, σας γνωστοποιούμε τα μέτρα που έχει λάβει ο Σύλλογος 

Διδασκόντων του σχολείου, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του ΥΠΑΙΘ και του ΕΟΔΥ και σας 

παρακαλούμε να τα διαβάσετε με προσοχή: 

ράριο λειτουργίας: Η λειτουργία του σχολείου θα είναι από 08.00-13.15 καθημερινά, 

εκτός από Τρίτη και Παρασκευή όπου το πρόγραμμα  θα ολοκληρώνεται 

στις 12.30 (5ωρο) λόγω απουσίας εκπαιδευτικών. Το Ολοήμερο Πρόγραμμα 

δεν θα λειτουργήσει. 

Οι τάξεις/τμήματα του σχολείου έχουν χωριστεί σε δύο ωρισμός μαθητών σε τμήματα: 

υποτμήματα, και θα έρχονται στο σχολείο εναλλάξ μέρα - παρά μέρα με την ακόλουθη 

σειρά: α υποτμήμα: Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή, β υποτμήμα: Τρίτη-Πέμπτη. Την 

ερχόμενη εβδομάδα η σειρά των υποτμημάτων θα 

αντιστραφεί, έτσι ώστε οι μαθητές που την πρώτη εβδομάδα είχαν 

μάθημα Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή να έρθουν σχολείο Τρίτη & 

Πέμπτη. Ο χωρισμός των μαθητών στα υποτμήματα δεν θα 

τροποποιηθεί, καθώς οι ομάδες των μαθητών πρέπει να είναι σταθερές, ώστε να μπορεί να γίνει 

επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση σε περίπτωση πιθανού κρούσματος. Για την κατανομή 

των μαθητών στα τμήματα έγινε τηλεφωνική ενημέρωση των γονέων την Παρασκευή 29-05-2020. 

ποδοχή μαθητών: Η προσέλευση των μαθητών στο σχολείο θα γίνεται από τις 08.00-

08.15. Οι μαθητές δεν θα παραμένουν στο προαύλιο και θα πηγαίνουν κατευθείαν στην 

αίθουσά τους, όπου θα τους περιμένουν οι εκπαιδευτικοί.  

ιεξαγωγή μαθήματος: Τα θρανία έχουν διευθετηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, 

εξασφαλίζοντας τον προβλεπόμενο χώρο μεταξύ των μαθητών καθώς και τον 

προσανατολισμό τους προς την ίδια κατεύθυνση ώστε να μειώνεται η 

έκθεση των μαθητών σε σταγονίδια από βήχα ή φτάρνισμα. Κατά την 

ώρα της διδασκαλίας δεν θα γίνεται ανταλλαγή βιβλίων, τετραδίων, υλικών 

γραφής κ.λπ. τόσο μεταξύ των μαθητών όσο και μεταξύ μαθητών και 

εκπαιδευτικών.  Για το τρέχον διάστημα δεν θα γίνεται από τους μαθητές χρήση 

των ηλεκτρονικών υπολογιστών στο μάθημα των ΤΠΕ, ούτε χρήση αθλητικών υλικών (μπάλες, 

σκυτάλες κ.λπ.) κατά το μάθημα της φυσικής αγωγής, όπως και εκτέλεση ομαδικών παιχνιδιών 

(κυνηγητό, μπάλα κ.λπ.). 

ιάλειμμα: Το καθημερινό πρόγραμμα διδασκαλίας έχει τροποποιηθεί, ώστε οι μαθητές να 

βγαίνουν διάλειμμα σε διαφορετικούς χρόνους και να υπάρχει χρόνος για καθοδηγούμενη 

ατομική υγιεινή χεριών πριν το κολατσιό τους. Κατά την ώρα του διαλείμματος οι μαθητές 

κάθε υποτμήματος θα παραμένουν σε καθορισμένους χώρους, χωρίς επαφή με τους 

συμμαθητές τους, ενώ δεν επιτρέπονται παιχνίδια, κυνηγητό κ.λπ. 

Η αποχώρηση των μαθητών το μεσημέρι θα γίνεται συντονισμένα, ποχώρηση μαθητών: 

ξεκινώντας από την ΣΤ τάξη. Οι μαθητές που δεν συνοδεύονται και αποχωρούν 

μόνοι τους θα φεύγουν από την πάνω πόρτα της αυλής. Από την κεντρική 

είσοδο της αυλής θα παραδίδονται στους γονείς οι μαθητές που συνοδεύονται. 
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Παρακαλούμε κρατήστε τις ενδεικνυόμενες αποστάσεις και μην εισέρχεστε στο χώρο της αυλής. 

Επίσης είναι χρήσιμο οι γονείς να βρίσκονται στο σχολείο την καθορισμένη ώρα αποχώρησης, ώστε 

να μην υπάρχει συνωστισμός μαθητών αναμένοντας τους γονείς τους. 

αθαριότητα - Τήρηση μέτρων προφύλαξης: Προβλέπεται ο φυσικός αερισμός των 

αιθουσών κατά την ώρα του μαθήματος και των διαλειμμάτων. Οι επιφάνειες των θρανίων 

κάθε αίθουσας και οι τουαλέτες μαθητών και προσωπικού θα 

καθαρίζονται τουλάχιστον μια φορά κατά τη διάρκεια λειτουργίας του 

προγράμματος και οπωσδήποτε μετά τη λήξη του. Κατά την είσοδο των μαθητών 

στις αίθουσες θα γίνεται εφαρμογή αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος με το 

οποίο έχει εφοδιαστεί το σχολείο. Παρόλα αυτά κρίνουμε επιθυμητό οι μαθητές 

να έχουν και δικό τους αντισηπτικό διάλυμα σε μικρή συσκευασία ή 

απολυμαντικά μαντιλάκια, καθώς και χαρτομάντιλα. 

Έχει απαγορευτεί η λειτουργία των κυλικείων των σχολείων για το ολατσιό και νερό:  

διάστημα αυτό. Οι μαθητές θα φέρουν από το σπίτι κολατσιό και νερό. Απαγορεύεται τα 

παιδιά να πίνουν νερό απευθείας από τη βρύση με το στόμα. Οι 

μαθητές θα φέρουν μαζί τους μπουκάλια με νερό. Ειδικά για τους 

μικρούς μαθητές που δυσκολεύονται να ξεβιδώσουν τα καπάκια από τα 

μπουκάλια τους λόγω της ταινίας ασφαλείας, παρακαλούμε να έχετε 

απασφαλίσει από πριν το καπάκι και μετά να το βιδώσετε πάλι σταθερά. 

Οι απουσίες των μαθητών δεν θα ληφθούν υπόψη για τον πουσίες μαθητών: 

χαρακτηρισμό της φοίτησής τους, εφόσον ο γονέας ή κηδεμόνας τους 

υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι ο μαθητής ανήκει σε ομάδα αυξημένου 

κινδύνου για νόσηση από COVID-19, ή έρχεται σε στενή επαφή με άτομο 

του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω ομάδα αυξημένου 

κινδύνου ή ήδη νοσεί.  

Ε π ι π λ έ ο ν  

Απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή των γονέων στον χώρο του σχολείου, 

εκτός και αν υπάρχει ειδικός λόγος, οπότε και θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης και σε 

συγκεκριμένη προκαθορισμένη ώρα.  

 

Κατά την προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών, οι γονείς θα πρέπει να 

διατηρούν τις προβλεπόμενες αποστάσεις.  

 

 

Η καινούρια πραγματικότητα που ξεκινά από τη Δευτέρα αφορά όλους (μαθητές, εκπαιδευτικούς, 

γονείς) και καλούμαστε όλοι να προσαρμοστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα σε αυτήν, ώστε η επάνοδος 

των μαθητών στο σχολείο να καταστεί πιο ομαλή. 

Συζητήστε με τα παιδιά σας  για τις καινούριες συνθήκες που θα συναντήσουν στο σχολείο.  

Βοηθήστε τα να προσαρμοστούν σε αυτήν την κατάσταση. 
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