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Αγαπητοί γονείς, 

Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου ξεκινάει μια ακόμη σχολική χρονιά με πολλές 

ιδιαιτερότητες λόγω του κορονοϊού. Σας παραθέτουμε παρακάτω τον κανονισμό 

λειτουργίας του σχολείου μας γι’ αυτή τη δύσκολη περίοδο και θα θέλαμε να τηρηθεί 

σχολαστικά. 

Χρήση μάσκας 

Σε αυτή τη δύσκολη και πρωτόγνωρη κατάσταση που περνάμε η Πολιτεία αποφάσισε 

την υποχρεωτικότητα της χρήσης «μη ιατρικής μάσκας» στο σχολείο σύμφωνα με την 

ΚΥΑ ΦΕΚ Β’ 3630/31-08-2020. Αρχικά θα σας προμηθεύσουμε με μάσκες μιας χρήσης 

και τις επόμενες ημέρες περιμένουμε να παραλάβουμε πάνινες βαμβακερές μάσκες, 

δύο (2) για κάθε μαθητή. 

Η χρήση της μάσκας θα είναι υποχρεωτική: 

1. Κατά την προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών στο σχολείο (όπου 

αναμένεται συνωστισμός) 

2.  Μέσα στις αίθουσες. Επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι η χρήση της είναι μια 

δύσκολη, πρωτόγνωρη και επίπονη διαδικασία, προβλέπονται «διαλείμματα 

μάσκας» κατά την ώρα του μαθήματος. Αλλά και σε περίπτωση που 

κάποιος/α μαθητής/τρια αισθανθεί δυσφορία θα έχει τη δυνατότητα, σε 

συνεννόηση με τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, να την βγάλει για λίγο και 

μετά να συνεχίσει κανονικά το μάθημα. Στόχος του σχολείου είναι η 
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δημιουργία όσον το δυνατόν λιγότερων προβλημάτων με τη χρήση της 

μάσκας για τους μαθητές και τις μαθήτριές μας. 

Αν και η Πολιτεία, όπως προείπαμε, θα προμηθεύσει κάθε παιδί με δύο μάσκες, ο 

κάθε γονέας θα μπορεί να εφοδιάσει το παιδί του με πάνινες μάσκες, καλής 

ποιότητας, σε σχέδια της αρεσκείας του. 

Η μάσκα θα πρέπει να πλένεται κάθε μέρα τουλάχιστον στους 40 βαθμούς C και μετά 

να σιδερώνεται σχολαστικά για να χρησιμοποιηθεί ξανά την επόμενη μέρα. 

Ο μαθητής/τρια θα πρέπει να έχει τη μάσκα σε σακουλάκι μέσα στην τσάντα του, 

μαζί με τα υπόλοιπα σχολικά του είδη.  

Οι μαθητές προσέρχονται και αποχωρούν από το σχολείο φορώντας τη μάσκα. 

Όταν θα είναι η ώρα για διάλειμμα, θα την βγάζει και με προσοχή θα την ξαναβάζει 

στο σακουλάκι μέχρι την επόμενη διδακτική ώρα. 

 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Κατά την πρωινή προσέλευση, οι μαθητές/τριες θα πηγαίνουν στον εξωτερικό χώρο 

που προβλέπεται για κάθε τάξη (βλέπε παρακάτω) πάντα φορώντας τη 

μάσκα. Αυστηρά και για την πρώτη μόνο εβδομάδα θα μπορούν να εισέρχονται 

στον χώρο του σχολείου μόνο οι γονείς των μαθητών/τριών της Α’ τάξης για να 

βοηθούν τα παιδιά τους.  

Πρωινό κουδούνι δεν θα χτυπάει.  Την προβλεπόμενη ώρα (8:15) οι εκπαιδευτικοί θα 

καλούν τους μαθητές/τριες και με τη συνοδεία του κάθε εκπαιδευτικού οι 

μαθητές/τριες θα μπαίνουν συντεταγμένα και με τις προβλεπόμενες αποστάσεις στις 

αίθουσες διδασκαλίας.  

ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 

Μέσα στην κάθε αίθουσα διδασκαλίας τοποθετήθηκαν τα θρανία σε όση μεγαλύτερη 

απόσταση γίνεται μεταξύ τους και με ίδιο προσανατολισμό, ακολουθώντας τις 

συστάσεις του ΕΟΔΥ. Τα θρανία θα πρέπει να παραμένουν στις συγκεκριμένες θέσεις, 

χωρίς να μετακινούνται, ώστε να τηρούνται οι προβλεπόμενες αποστάσεις. 



Τα παιδιά θα πρέπει να έχουν μαζί τους όλα τα προβλεπόμενα (μολύβι, γόμα, ξύστρα 

κλπ.) ώστε να μην δανείζονται από τους συμμαθητές τους, κάτι που απαγορεύεται 

ρητά. Επίσης, καλό θα ήταν να προμηθεύσετε το κάθε παιδί με τον δικό του 

μαρκαδόρο για τον πίνακα, ώστε να μην χρησιμοποιείται ένας μαρκαδόρος από 

όλους. 

Σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος, και όσο ο καιρός το επιτρέπει, τα παράθυρα της 

αίθουσας θα παραμένουν ανοιχτά. 

Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου, φωτοτυπίες εργασιών θα 

δίνονται με φειδώ στους μαθητές γι’ αυτό το διάστημα, ώστε να μειώνονται τα 

αντικείμενα που μοιράζονται. 

Όταν θα έρχεται η ώρα του διαλείμματος, η οποία θα ανακοινώνεται από τον 

εκπαιδευτικό χωρίς το χτύπημα του κουδουνιού, οι μαθητές/τριες θα πρέπει να 

τοποθετούν στις τσάντες τους ό,τι υπάρχει πάνω στο θρανίο, ώστε η επιφάνεια να 

είναι άδεια και να διευκολύνεται το έργο της καθαρίστριας. 

ΣΤΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

Οι τάξεις θα βγαίνουν χωριστά διαλλείματα σύμφωνα με πρόγραμμα που θα 

αναρτηθεί στο σχολείο.  (1η βάρδια: Α, Γ, Ε τάξεις και 2η βάρδια: Β, Δ, ΣΤ) 

Τα παιδιά βγαίνουν από την τάξη με προσοχή, σε απόσταση το ένα από το άλλο, 

χωρίς να σπρώχνονται και να συνωστίζονται. Ειδικά για τους/τις μαθητές/τριες του 

ορόφου, αυτοί βγαίνουν από την τάξη τους μετά την υπόδειξη του εκπαιδευτικού και 

προχωράνε ο ένας πίσω από τον άλλο, τηρώντας τις προβλεπόμενες αποστάσεις. 

Ειδικά για τη σκάλα, κατεβαίνουν ένας ένας, κατά προτίμηση στη μέση της σκάλας, 

χωρίς να ακουμπούν τον τοίχο ή την κουπαστή του κάγκελου. Βγαίνοντας, πηγαίνουν 

στον προβλεπόμενο για κάθε τάξη χώρο, χωρίς καθυστέρηση, ως εξής: 

Α΄ και Β τάξεις: Στα σκαλάκια μπροστά από το κυλικείο μέχρι τα σκαλάκια της 

κεντρικής εισόδου. 

Γ και Δ τάξεις: Στα σκαλάκια μπροστά από το Γυμναστήριο 

Ε και Στ τάξεις: Κοντά στη συρόμενη πόρτα και κάτω από τα δέντρα 



Οι μαθητές/τριες κατά την ώρα του διαλείμματος θα πρέπει να παίζουν ήρεμα, χωρίς 

υπερβολές και να αποφεύγουν όσο μπορούν τη σωματική επαφή με τους/τις 

συμμαθητές/τριες τους. 

Μετά το διάλειμμα, οι μαθητές/τριες θα ενημερώνονται από τους εκπαιδευτικούς 

της εφημερίας ότι το διάλειμμα τελείωσε, χωρίς να χτυπήσει κουδούνι, και θα 

μπαίνουν πάλι στις αίθουσές τους με την ίδια προσοχή που βγήκαν. Καλό θα είναι 

πριν μπουν στην αίθουσα, να πλένουν τα χέρια τους στις εξωτερικές βρύσες του 

σχολείου, ή στις τουαλέτες όπου θα υπάρχει και υγρό σαπούνι. 

 

ΚΥΛΙΚΕΙΟ 

Το κυλικείο του σχολείου θα λειτουργήσει σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου 

και του ΕΟΔΥ και θα διατίθενται αυστηρά τα προϊόντα συσκευασμένα.  

Έξω από το κυλικείο έχει γίνει διαγράμμιση με τις απαραίτητες αποστάσεις ώστε να 

μην συνωστίζονται τα παιδιά.   

Ειδικά για το νερό, τη Δευτέρα θα μοιραστούν στους μαθητές τα παγουρίνο για να 

μπορούν να φέρουν νερό μαζί τους και να το ξαναγεμίζουν από τις εξωτερικές βρύσες 

του σχολείου. Καλό είναι να αποφεύγεται να πίνουν τα παιδιά νερό απευθείας από 

τη βρύση. 

 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 

Τα παιδιά των αποχωρούν από τις εξόδους του σχολείου όπου τους παραλαμβάνουν 

οι γονείς/κηδεμόνες τους ή μόνα τους (για τα παιδιά των μεγαλύτερων τάξεων) 

Οι γονείς ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να εισέρχονται στην αυλή του σχολείου για να περιμένουν 

τους μαθητές. 

  

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ 

Οι τουαλέτες του σχολείου θα είναι ανοικτές σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του 

σχολείου. Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να μπαίνουν ένας ένας στον χώρο των 

τουαλετών και να μην παραμένουν σε αυτές χωρίς να υπάρχει λόγος. Μετά από κάθε 



χρήση, θα πρέπει πάντα να τραβούν το καζανάκι. Εννοείται ότι, μετά από κάθε χρήση 

της τουαλέτας οι μαθητές/τριες θα πρέπει να πλένουν τα χέρια τους με νερό και 

σαπούνι. 

Ειδικά αυτή την περίοδο η καθαριότητα και η προσοχή που θα πρέπει να δείχνουν οι 

μαθητές/τριες κατά τη χρήση της τουαλέτας, θα πρέπει να είναι υποδειγματική, 

αφού είναι ο χώρος που εγκυμονεί τους περισσότερους υγειονομικούς κινδύνους. 

 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-ΥΓΙΕΙΝΗ 

Το σχολείο έχει ήδη προμηθευτεί όλα τα απαραίτητα είδη καθαριότητας, 

απολύμανσης και αντισηψίας. Σε κάθε σχολική αίθουσα θα υπάρχει αντισηπτικό το 

οποίο θα βάζει  αποκλειστικά ο εκπαιδευτικός στους μαθητές κατά την ώρα εισόδου 

τους στην τάξη μετά το διάλειμμα. Θα μπορεί βέβαια και το κάθε παιδί να φέρνει 

μαζί του και το δικό του αντισηπτικό, μαντηλάκια ή χαρτομάντηλα αν το επιθυμεί. Σε 

αυτή την περίπτωση δεν χρειάζεται να έχει μαζί του το αντισηπτικό κατά την ώρα του 

διαλείμματος, αλλά μόνο μέσα στην τάξη, φυλαγμένο στην τσάντα του. Η αλόγιστη 

χρήση αντισηπτικού μπορεί να φέρει αρνητικά αποτελέσματα και να δημιουργήσει 

δερματικά προβλήματα. Καλό είναι να μην χρησιμοποιείται παραπάνω από 5-6 

φορές την ημέρα. 

Κατά τη διάρκεια του σχολείου η κάθε τάξη θα καθαρίζεται και θα απολυμαίνεται σε 

κάθε διάλειμμα. Μετά τη λήξη των μαθημάτων θα υπάρχει πλήρης και σχολαστικός 

καθαρισμός των αιθουσών. Ενδιάμεσος καθαρισμός και απολύμανση θα υπάρχει και 

στις τουαλέτες του σχολείου.  

ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

Το ολοήμερο σχολείο θα ξεκινήσει τη λειτουργία του άμεσα με την τοποθέτηση όλων 

των εκπαιδευτικών του σχολείου για να το στελεχώσουν. Όπως και να έχει και στο 

ολοήμερο θα ισχύσουν οι ίδιοι κανόνες με το πρωινό σχολείο. Θα γίνουν κάποιες 

τροποποιήσεις για το χώρο του φαγητού. 

  

ΝΙΚΑΜΕ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ 

ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ 



ΒΓΑΙΝΟΥΜΕ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ! 

 


