
               Σημαντική Ενημέρωση

    με την επαναλειτουργία του Σχολείου μας.

Αγαπητοί γονείς,

   Όλοι γνωρίζουμε ότι το ΥΠΑΙΘ αποφάσισε την 
επαναλειτουργία των δημοτικών σχολείων της Χώρας από τη 
Δευτέρα 1η Ιουνίου και μέχρι την Παρασκευή 26 Ιουνίου 
2020. 

   Όλες οι τάξεις - τμήματα  μοιράστηκαν σε δύο υποτμήματα 
τα οποία θα λειτουργούν εκ περιτροπής. 

   Κατά συνέπεια την πρώτη εβδομάδα έναρξης λειτουργίας, οι 
μαθητές του α΄ υποτμήματος θα προσέρχονται στο Σχολείο και 
θα παρακολουθούν μαθήματα τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και 
Παρασκευή, ενώ οι μαθητές του β΄ υποτμήματος τις ημέρες 
Τρίτη και Πέμπτη. 

   Στη συνέχεια, την επόμενη εβδομάδα, οι μαθητές του α΄ 
υποτμήματος θα προσέρχονται και θα παρακολουθούν μαθήματα 
τις ημέρες Τρίτη και Πέμπτη, ενώ του β΄ υποτμήματος τις 
ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Με τον ίδιο τρόπο, 
θα εναλλάσσεται η φοίτηση των μαθητών/τριών ανά εβδομάδα 
για κάθε υποτμήμα, μέχρι τη λήξη των μαθημάτων στις 26 
Ιουνίου 2020. (Αν υπάρξει κάποια τροποποίηση, θα 
ενημερωθείτε εγκαίρως).

   Ήδη φροντίσαμε ώστε τα αδέλφια, να έρχονται τις ίδιες 



ημέρες για διευκόλυνση των γονέων. 

   Οι ημέρες, που τα παιδιά σας θα προσέρχονται στο σχολείο, 
είναι ήδη αναρτημένες στο blog του σχολείου μας.

Το Ολοήμερο δε θα λειτουργήσει   προσωρινά  . 

   Οι μαθητές/τριες θα προσέρχονται στο Σχολείο αυστηρά στο 
διάστημα 8:00–8:15 π.μ.   Η υποδοχή και η αποχώρηση των 
παιδιών θα γίνεται από τους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς στις 
δύο εξωτερικές πόρτες του Σχολείου που βρίσκονται επί τ  ων   
οδ  ών     Πρωτογένους   και   Λυσιμάχου αντίστοιχα  .  

   Μετά την υποδοχή οι μαθητές(τριες) θα πηγαίνουν αμέσως 
μέσα στην τάξη τους. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου 
Παιδείας δεν επιτρέπεται συγκέντρωση στο προαύλιο και η 
πρωινή προσευχή θα γίνεται μέσα στις τάξεις. 

   Προς αποφυγή συγχρωτισμού (παιδιών - γονέων ) από την 
εξωτερική πόρτα επί της οδού Πρωτογένους θα εισέρχονται οι 
μαθητές των Α1-Α2-Β1-Β2-Γ1 και Γ2 τάξεων , ενώ από την 
εξωτερική πόρτα επί της οδού Λυσιμάχου  θα εισέρχονται οι 
μαθητές των Δ1-Δ2-Ε1-Ε2-ΣΤ1 και ΣΤ2 τάξεων( πιθανόν κι 
εδώ να υπάρξουν τροποποιήσεις).

   Οι αίθουσες έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, 
τηρώντας την ελάχιστη απόσταση του 1,5 μέτρου. 

   Στις τάξεις θα υπάρχει αντισηπτικό για όλα τα παιδιά. 
Επίσης η καθαρίστρια θα παρευρίσκεται τις πρωινές ώρες στο 
Σχολείο και θα καθαρίζει στα διαλείμματα (καρέκλες – θρανία) 
και την ώρα των μαθημάτων τις υπόλοιπες επιφάνειες 



(κουπαστές, τουαλέτες, γραφεία κλπ). 

   Η είσοδος των γονέων δεν επιτρέπεται στο Σχολείο. 

   Το σχολικό κυλικείο θα παραμείνει κλειστό. Για τον λόγο 
αυτό θα πρέπει να φροντίζετε ώστε τα παιδιά σας να έχουν 
μαζί τους κολατσιό καθώς και   μπουκάλια  νερό γιατί δε θα 
επιτρέπεται να πίνουν νερό από τις βρύσες του Σχολείου. Καλό 
θα είναι επίσης τα παιδιά να έχουν μαζί τους καπέλο και 
αντισηπτικά μαντηλάκια ή αντισηπτικό υγρό. 

   Οι μαθητές θα προαυλίζονται τηρώντας όλα τα αναγκαία 
μέτρα σε συγκεκριμένο χώρο των προαυλίων υπό την επίβλεψη 
των εφημερευόντων εκπαιδευτικών. 

   Οι μαθητές θα κατεβαίνουν στα διαλείμματα και θα 
αποχωρούν από το Σχολείο από διαφορετικές σκάλες και με 
συγκεκριμένη χρονική σειρά για την οποία θα ενημερωθούν. 

   Είναι αυτονόητη η παραμονή στο σπίτι των μαθητών που 
εμφανίζουν συμπτώματα ίωσης και η ενημέρωση του σχολείου 
από τους γονείς του μαθητή. 

   Ελπίζουμε και ευχόμαστε " Όλα να πάνε καλά " Γι'  αυτό θα 
χρειαστούμε τη συνεργασία και την κατανόησή σας.

   Η επικοινωνία των γονέων με το Σχολείο  θα γίνεται είτε 
τηλεφωνικά είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail). 

   Μαζί θα εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας να μάθουν να ζουν, κι 
εμείς μαζί τους, μέσα σ' αυτές τις πρωτόγνωρες, για όλους 
μας, συνθήκες. 

                           Από τη Διεύθυνση του Σχολείου


