
 

 

                                                                                                                                              Παρασκευή 8/1/2021 

 

 

 

                                                 Επαναλειτουργία του σχολείου 

 

Αγαπητοί γονείς, σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 11/1/2021 ξεκινάει η λειτουργία του σχολείου μας 

σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα οδηγίες της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης: 

Ξεκινάμε με το ίδιο ωρολόγιο πρόγραμμα που ίσχυε. 

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ 

Προσέλευση: 08:00-08:15 π.μ. και θερμομέτρηση με ψηφιακό θερμόμετρο μετώπου όλων των μαθητών 

αμέσως μετά την είσοδό τους στην αυλή του σχολείου.  

 

Τα τμήματα των τάξεων Α’ Β’ Γ΄  θα προσέρχονται από την κεντρική είσοδο και τα τμήματα Δ’ Ε’ Στ΄ 

από την πίσω είσοδο του σχολείου ΠΑΝΤΑ ΤΗΡΩΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ 

ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ.    ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΣΤΟ 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΧΩΡΟ. Τα παιδιά θα μπαίνουν κατευθείαν στην τάξη (δε θα γίνεται προσευχή) και θα κάθονται 

στο θρανίο τους, όπως έχει οριστεί από τον εκπαιδευτικό της τάξης.  

 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ 

Τα διαλείμματα τροποποιούνται  προκειμένου να μη  συνωστίζονται όλοι οι μαθητές μας και λόγω του 

περιορισμένου πλέον χώρου της αυλής μας και διαμορφώνονται ως εξής: 

 

1ο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ: Για τις τάξεις Α’ Β΄Γ ’: 09:35-09:50 

 

Για τις τάξεις Δ’ Ε’ Στ’ :09:50-10:05 

 

 



2ο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ: Για τις τάξεις Α’ Β΄Γ’ : 11:25-11:35 

 

Για τις τάξεις Δ’ Ε’ Στ’ :11:35-11:45 

 

3ο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ: Για τις τάξεις Α’ Β΄Γ’ : 12:20-12:30 

Για τις τάξεις Δ’ Ε’ Στ’ : 12:30-12:40 

 

ΚΑΘΕ ΤΑΞΗ ΘΑ ΠΡΟΑΥΛΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. 

 

Οι εκπαιδευτικοί δεν θα δίνουν φωτοτυπίες, ενώ οι εργασίες στα τετράδια/βιβλία θα διορθώνονται 

από μαθητές με τις προφορικές  οδηγίες και υποδείξεις των δασκάλων τους. 

 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

Προκειμένου να διασφαλίσουμε την υγεία των μαθητών μας αλλά και των εκπαιδευτικών θα 

παρακαλούσαμε τους γονείς να χορηγούν μαζί με το φαγητό των παιδιών    (που καλό θα ήταν, αν 

γίνεται  να είναι σε μορφή σνακ)  και τη δική τους πετσέτα (δεν θα χρησιμοποιούμε δηλαδή τους 

δίσκους του σχολείου). Επίσης το φαγητό των παιδιών θα παραμένει μέσα στην τσάντα τους, δεν θα 

εκτίθεται δηλαδή στις ντουλάπες και τους πάγκους του σχολείου από το πρωί, ούτε θα τοποθετείται 

στα φουρνάκια. Κάθε παιδί θα βγάζει το φαγητό του στην πετσετούλα του και θα το καταναλώνει  

μόνο την ώρα της σίτισης, επανατοποθετώντας το  άδειο σκεύος πάλι στην τσάντα του. 

 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 

Η αποχώρηση θα γίνεται από την είσοδο- έξοδο από την οποία προσήλθαν τα παιδιά, ανά τάξη-

παραχωρώντας προτεραιότητα στις μικρές τάξεις. 

ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ στις 13:15-13:25. 

 

Παρακαλούμε να τηρούνται αυστηρά τα ωράρια προσέλευσης /αποχώρησης.  

Επίσης  σας παρακαλούμε να κρατάτε τα μικρά παιδιά στο σπίτι, όπως δόθηκαν και οδηγίες στην αρχή 

της σχολικής χρονιάς, στις περιπτώσεις που νοσούν από ιώσεις και έχουν εμφανίσει συμπτώματα 

(πονόκοιλο, πυρετό, βήχα κ.λ.π). Πρέπει όλοι μας να δείξουμε ιδιαίτερη υπευθυνότητα, εφόσον δίπλα 

στην πόλη μας  έχουμε έντονη διασπορά,   τηρώντας τις αποστάσεις, φορώντας  σωστά τη μάσκα μας, 

καθαρίζοντας συχνά τα χέρια μας με αντισηπτικό και εκπαιδεύοντας και συμβουλεύοντας σωστά τα 

παιδιά μας. 



 

 

Μπορείτε να ενημερώνεστε και από την Ηλεκτρονική σελίδα του Σχολείου μας για οποιαδήποτε 

θέματα αφορούν τη λειτουργία του σχολείου μας στη διεύθυνση    2ο Δημοτικό σχολείο Σητείας ή 

https://blogs.sch.gr/2dimsitelas/ 

 

Ευχές από όλο  το Σύλλογο Διδασκόντων για την όσο το δυνατόν γρηγορότερη επιστροφή στην 

κανονικότητα για μια Νέα, Ευοίωνη και Δημιουργική σχολική περίοδο!   

https://blogs.sch.gr/2dimsitelas/

