
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
Αγαπητοί γονείς, καλό φθινόπωρο, καλή επάνοδο 

στην καθημερινότητα, καλή σχολική χρονιά να 

έχουμε.  
 

Εφέτος η χρονιά θα είναι λίγο διαφορετική, μιας και 

τα αυξημένα μέτρα που μας επέβαλαν και στα 

σχολεία, θέλουν μια ιδιαίτερη προσέγγιση.  

Η λειτουργία του διδακτικού έτους θα γίνει με 

όλους τους μαθητές και αυξημένα μέτρα πρόληψης 

και προφύλαξης. 
  
Η χρήση μάσκας θα είναι υποχρεωτική στους εσωτερικούς χώρους και θα 

διανεμηθεί δωρεάν σε μαθητές και εκπαιδευτικούς δημοσίων και ιδιωτικών 

σχολείων.  
 

Θέλω να σας διαβεβαιώσω, πως θα κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε και είναι στη 

δικαιοδοσία μας, ώστε τα παιδιά σας, αλλά και τα παιδιά μας πλέον, να έρχονται 

και να φεύγουν ασφαλή στο χώρο του σχολείου, αλλά ταυτόχρονα ανέμελα και 

χαρούμενα, όπως αυτό αρμόζει στην ηλικία τους.  
 

ΜΕΡΙΚΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
 

Η κατανομή των τμημάτων έγινε με στόχο να υπάρξει μια ισόρροπη κατανομή των 

μαθητών στα τμήματα αφού λήφθηκαν υπόψη κριτήρια όπως η ηλικία (νήπια–

προνήπια), το φύλο και οι ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των νηπίων σύμφωνα 

με το νέο Π.Δ. 79/2017  
 

ΤΗΡΗΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ: Να είμαστε συνεπείς  
 

Προσέλευση: 8:15 π.μ. - 8:30 π.μ.  

Αποχώρηση: 1:00 μ.μ. (Υποχρεωτικό Πρωινό) & 4:00 μ.μ. (Ολοήμερο)  
 

Ως γονείς οφείλετε να τηρείτε και να σέβεστε το ωράριο του Νηπιαγωγείου. Να μην 

αργείτε να τα φέρνετε το πρωί και να είστε ακριβείς στη λήξη του διδακτικού 

ωραρίου που έχετε επιλέξει για να τα παραλάβετε γιατί αν αργείτε και δεν σας 

βλέπουν στεναχωριούνται. 
  

Οι εκπαιδευτικοί παραλαμβάνουν τους μαθητές στην είσοδο των τάξεων του 

νηπιαγωγείου και οι γονείς-συνοδοί αποχωρούν γιατί όσο πιο μακρύς είναι ο 

αποχαιρετισμός τόσο πιο δύσκολος ο αποχωρισμός.  



 

Κατά την αποχώρηση να είστε στο σχολείο δέκα λεπτά πριν την αποχώρηση και να 

διαβάζετε τυχόν ανακοινώσεις που σας αφορούν όλους. Να μην βιάζεστε και να 

μην φωνάζετε από μακριά το παιδί σας αλλά να περιμένετε να σας το δίνουμε 

εμείς.  
 

Αποχώρηση μαθητή/τριας από το σχολείο πριν τη λήξη του διδακτικού ωραρίου, 

γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις με υπογραφή Υπεύθυνης δήλωσης που 

να αιτιολογεί το λόγω της πρόωρης αποχώρησης  και εφόσον έχουν ληφθεί όλα τα 

απαραίτητα μέτρα για την ασφάλειά του (ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη γονέων ή 

κηδεμόνων, εξασφάλιση συνοδείας μαθητών με ευθύνη των γονέων)( παρ. 10, 

άρθρο 12, Π.Δ.79/2017, ΦΕΚ 109Α).  
 

Για τις πρώτες μέρες είναι απαραίτητη η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας όποιων 

παραλαμβάνουν τα παιδιά με βάση την υπεύθυνη δήλωση που έχετε κάνει. Καλό 

είναι λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών να υπάρχει πάντα το ίδιο σταθερό άτομο που 

θα παραλαμβάνει το παιδί. 
  

Τις πρώτες δύο εβδομάδες (περίοδος προσαρμογής με βάση το Π.Δ.79/2017, ΦΕΚ 

109Α) δύναται να μην ακολουθηθεί το πλήρη ωράριο εξ αρχής.  
 

Με βάση την εμπειρία της πρώτης μέρας θα ενημερωθείτε για το πρόγραμμα των 

επόμενων ημερών.  
 

Στην τσάντα τους θα πρέπει να έχουν καθημερινά όλα τα παιδιά  

• Χαρτομάντιλα και αντισηπτικά μαντιλάκια  

• Μωρομάντιλα για την τουαλέτα όπου εξυπακούεται ότι μπορούν να 

αυτοεξυπηρετούνται  

• Μικρή πετσετούλα φαγητού περίπου 30x30 εκατοστά  

• Παγουρίνο  

• Δεκατιανό φαγητό (για αρχή κάτι που να μην χρειάζεται ψυγείο)  

• Τους δικούς του μαρκαδόρους (για αρχή)  
 

Για τα παιδιά που θα παραμένουν ολοήμερο θα πρέπει επιπλέον να έχουν: 
 

• μπολάκι τσίγκινο (επειδή δεν έχουμε φούρνο μικροκυμάτων αλλά κλασική 

κουζίνα) με το μεσημεριανό φαγητό τους όπου θα αναγράφετε το όνομά τους και 

στο μπολ και στο καπάκι και θα δίνεται το πρωί στη δασκάλα της τάξης τους. 

Σαλάτες ή τυρί που πιθανόν να συνοδεύουν το φαγητό τους θα τοποθετούνται σε 

διαφορετικά μικρά πλαστικά μπολάκια επίσης με όνομα. Επίσης να έχουν πάντα 



στην τσάντα τους και μια νάιλον σακούλα να μαζεύουν το μπολάκι τους μετά το 

μεσημεριανό γεύμα.  

• Πιρούνι, κουτάλι και χαρτοπετσέτες  

 

ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΤΟ 

ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΣ  
 

Μην γεμίζετε την τσάντα του με περιττά πράγματα όπως παιχνίδια ή ρούχα γιατί τα 

παιχνίδια από το σπίτι απαγορεύονται βάση των νέων οδηγιών το ΕΟΔΥ και σε 

περίπτωση που συμβεί ατύχημα στην τουαλέτα (λερωθεί ή βραχεί) θα 

επικοινωνήσουμε μαζί σας για να έρθετε να το αλλάξετε.  

Να προτιμάτε να τους φοράτε ευκολοφόρετα ρούχα και παπούτσια χωρίς κορδόνια.  

Να ελέγχεται καθημερινά τη θερμοκρασία τους το πρωί πριν έρθετε στο σχολείο και 

τα κεφαλάκια τους για ψείρες καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.  

Βάση της με αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002 (ΦΕΚ 1340Β) Υπουργικής 

Απόφασης, αρ. 36 «Καθήκοντα και αρμοδιότητες εκπαιδευτικών-διδασκόντων» δεν 

υπάγεται στις αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών η χορήγηση οποιουδήποτε 

φαρμάκου στα παιδιά ακόμα κι αν ακολουθούν κάποια συγκεκριμένη ιατρική 

θεραπεία.  

Ενημερώστε μας για τυχόν αλλεργίες ή κάποιο άλλο θέμα υγείας ή θέματα 

θρησκευτικών πεποιθήσεων και κοινωνικής-οικογενειακής κατάστασης για τα οποία 

πρέπει να είμαστε ενήμεροι. 

 Οποιοδήποτε πληροφορία μας δώσετε δεν κοινοποιείται.  

Ενημερώστε μας για τυχόν αλλαγές σε τηλέφωνα και άτομα που θα 

παραλαμβάνουν το παιδί από το σχολείο συμπληρώνοντας το επισυναπτόμενο 

έντυπο.  
 

Η υπουργική απόφαση 55339/09-09-20 ΚΥΑ ΥΠΑΙΘ (ΦΕΚ Β΄ 3780/08-09-2020), 

αναφέρει σχετικά:  

<<Η χρήση μη ιατρικής (ή ιατρικής/χειρουργικής) μάσκας είναι υποχρεωτική για 

τους μαθητές σε όλες τις τάξεις, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, 

καθώς και για τους επισκέπτες των σχολικών μονάδων. Ειδικά για τους μαθητές από 

το Νηπιαγωγείο έως και την Γ’ Δημοτικού ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην 

εκπαίδευση και εξοικείωση με την ενδεδειγμένη χρήση της μάσκας.  
 

Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική  

α) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους των σχολικών μονάδων 

 β) στους εξωτερικούς όταν υπάρχει συνωστισμός, όπως ενδεικτικά κατά την 

προσέλευση και αποχώρηση από τη σχολική μονάδα  



γ) κατά την περίοδο προσαρμογής στο νηπιαγωγείο, από υγιή, σταθερό συνοδό 

(γονέα, κηδεμόνα ή άλλο πρόσωπο).  

Δεν είναι υποχρεωτική κατά τη διάρκεια του φαγητού και κατά τη διάρκεια της 

γυμναστικής/άθλησης…  
 

Καλό θα είναι να έχει μαζί του το κάθε παιδί όσο το δυνατόν περισσότερες μάσκες 

τουλάχιστον μέχρι να εξοικειωθούν πλήρως με τη σωστή και ασφαλή χρήση της. 

Ενδεικτικά προτείνουμε να έχετε στην τσάντα τους δύο εύχρηστα φακελάκια με 

κουμπί από το βιβλιοπωλείο της γειτονιάς σας διαφορετικού χρώματος (π.χ. κόκκινο 

για τις χρησιμοποιημένες και πράσινο για τις καθαρές). Εξυπακούεται ότι κι εκεί θα 

αναγράφεται το όνομα του παιδιού σας.  

Παρά τον προβληματισμό όλων μας, για τη χρήση της μάσκας από παιδιά και 

εκπαιδευτικούς, τις πιθανές αντιρρήσεις μας ή και το άγχος μας για την ουσιαστική 

και λειτουργική χρήση της, από τα παιδιά κυρίως, αυτή τη στιγμή υπάρχει 

επιτακτική ανάγκη, να προσπαθήσουμε να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας στην ορθή 

χρήση της.  

Τώρα, περισσότερο από ποτέ, και λίγο πριν το άνοιγμα των σχολείων, ας 

προσπαθήσουμε , αν δεν το έχουμε ήδη κάνει, να δείξουμε με μικρά και απλά 

βήματα τη χρήση της μάσκας, για να μπορεί να μας προστατεύει όσο γίνεται 

περισσότερο.  
 

Μερικές χρήσιμες οδηγίες:  

• Αρχίστε κι εσείς να φοράτε μάσκα σε κάποιες στιγμές μέσα σε κλειστό χώρο 

Αποφύγετε συζητήσεις μπροστά στα παιδιά, που να φανερώνουν άρνηση 

προς τη μάσκα ή φοβία προς αυτήν.  

• Παίξτε παιχνίδια με τα κουκλάκια των παιδιών, τοποθετώντας τους μάσκα, 

ενώ παρακινείστε τα παιδιά, να τους την τοποθετήσουν με το σωστό τρόπο 

και να τους την βγάλουν αρκετές φορές.  

• Εξηγείστε στα παιδιά την αναγκαιότητα αυτού του μέτρου, χωρίς να τα 

φοβίσετε.  

• Εκπαιδεύστε τα παιδιά, στο πώς τη βάζουμε και τη βγάζουμε, πάντα με 

καθαρά χεράκια, πιάνοντάς τη από τα λαστιχάκια, ενώ προσέχουμε πολύ που 

την ακουμπάμε, για να παραμείνει όσο γίνεται πιο καθαρή.  

Με την έναρξη του σχολείου, όλα αυτά θα αποτελέσουν κομμάτι της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας για εμάς, μέσα στις τάξεις.  

Είναι όλα πρωτόγνωρα για εμάς , όπως και για εσάς και πολύ περισσότερο για τα 

παιδιά.  
 



ΟΜΩΣ, ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΓΡΗΓΟΡΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΟΤΑΝ ΤΟΥΣ 

ΔΟΘΟΥΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΚΛΠΗΞΟΥΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ!  

Με υπομονή, θετική διάθεση, καλή συνεργασία και κυρίως πολλή αγάπη, θα 

ξεκινήσουμε και αυτή τη σχολική χρονιά, όπως κάνουμε χρόνια τώρα, να 

διαπαιδαγωγήσουμε μια νέα γενιά.  
 

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 

 

 


