
Αγαπητοί  γονείς  

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας τα δημοτικά σχολεία θα 

επαναλειτουργήσουν από την 1-6-2020  έως τις  26-6-2020.   

Σας ενημερώνουμε ότι θα ακολουθηθούν οι παρακάτω διαδικασίες: 

Α. Προς το παρών δε θα λειτουργήσει η πρωινή ζώνη.                                                                                                    

Η προσέλευση των μαθητών/τριών θα γίνεται ΑΥΣΤΗΡΑ από τις 8:00 – 8:15 .                                                                                       

Για την αποφυγή του συνωστισμού δεν θα πραγματοποιείται η συγκέντρωση μαθητών/τριών                        

στον προαύλιο χώρο αλλά θα εισέρχονται κατευθείαν στις αίθουσες διδασκαλίας. 

Β. Οι μαθητές/τριες κάθε τάξης θα χωριστούν αλφαβητικά σε δύο τμήματα για να 

εφαρμοστούν   οι σωστές αποστάσεις των θρανίων εντός της αίθουσας διδασκαλίας.                                                            

Με την έναρξη των μαθημάτων το Α΄ τμήμα θα προσέλθει Δευτέρα – Τετάρτη – 

Παρασκευή και το Β΄ τμήμα  Τρίτη – Πέμπτη.                                                                                                   

Την  επόμενη εβδομάδα  το Β΄ τμήμα θα προσέλθει Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή                                   

και το Α΄ τμήμα Τρίτη – Πέμπτη . Αυτή η εναλλαγή θα γίνεται μέχρι 26 – 06 – 2020.  

Γ. Κάθε μαθητής πρέπει να φέρνει μαζί του στην τσάντα του:                                                                                                     

• ένα μπουκάλι νερό γιατί δεν επιτρέπεται να πίνουμε ακουμπώντας  το στόμα στις 

βρύσες. 

• χαρτομάντιλα 

• ατομικό αντισηπτικό διάλυμα 

• κασετίνα με τα απαραίτητα για το μάθημα σχολικά είδη 

• τα απαραίτητα βιβλία και τετράδια 

• καπελάκι για τον ήλιο για την ώρα του διαλείμματος 

• Η μάσκα είναι προαιρετική. 

 

Δ. Δεν επιτρέπεται ο δανεισμός και η ανταλλαγή των προσωπικών  αντικειμένων μεταξύ των 

μαθητών/τριών. Η βιβλιοθήκη δε θα λειτουργεί, βέβαια οι μαθητές θα πρέπει να επιστρέψουν 

τα βιβλία που έχουν δανειστεί.  

 

Ε. Οι γονείς που δικαιολογημένα δεν επιθυμούν να προσέρχονται τα παιδιά τους στο σχολείο 

πρέπει να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση  στο σχολείο αναφέροντας την αιτία. 

 

Στ. Οι μαθητές/τριες όλων των τάξεων πρέπει να κρατήσουν όλα τα βιβλία της φετινής 

χρονιάς γιατί θα χρειαστούν την επόμενη σχολική χρονιά. 

 

Ζ. Το ολοήμερο σχολείο δε θα λειτουργήσει μέχρι νεωτέρας και οι μαθητές θα αποχωρούν 

από το σχολείο  χωρίς συνωστισμό στις 13:15. 

 

Η. Τα μαθήματα για τους μαθητές που έχουν υποβάλλει δήλωση θα αναρτώνται στο e-class. 

 

Θ. Η ιστοσελίδα του σχολείου μας https://blogs.sch.gr/32dimat/ είναι συνεχώς 

ενημερωμένη με ανακοινώσεις. 

Ι. Τα στοιχεία επικοινωνίας του σχολείου είναι: τηλ. 2108212069 και το email: 

 mail@32dim-athin.att.sch.gr 

Σας ευχαριστούμε πολύ για την μέχρι τώρα συνεργασία  και πιστεύουμε ότι θα συνεχιστεί για 

το καλό των μαθητών/τριών.  

Η Διευθύντρια  

 

Προσμίτη Στυλιανή 
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