
ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΧΟΛΕΙΩΝ 

Αγαπθτοί γονείσ, 

Για τθ διευκόλυνςθ του παιδαγωγικοφ ζργου, για τθν  εφρυκμθ λειτουργία του ςχολείου και για τθν 

αςφάλεια των μακθτϊν/τριϊν, ςασ γνωςτοποιοφμε τον Κανονιςμό Λειτουργίασ του Σχολείου, και 

παρακαλοφμε για τθν ςυνεργαςία και τθ ςυμμετοχι ςασ. Ο Κανονιςμόσ Λειτουργίασ προκφπτει από τθν 

ιςχφουςα νομοκεςία και τισ οδθγίεσ του ΕΟΔΥ για τα μζτρα αποφυγισ τθσ διαςποράσ τθσ λοίμωξθσ covid-

19. Συνοψίηεται ςτα παρακάτω ςθμεία: 

1. Προςζλευςθ μακθτών:  α) Οι μακθτζσ/τριεσ των Δθμοτικϊν Σχολείων προςζρχονται ςτο ςχολείο 

από τισ 8.00 ζωσ τισ 8.15 π.μ. Οι γονείσ αφινουν τα παιδιά τουσ ςτθν κεντρικι είςοδο όπου 

βρίςκονται εφθμερεφοντεσ εκπαιδευτικοί και αποχωροφν. Γονείσ και μακθτζσ/τριεσ φοροφν 

μάςκα και τθροφν τισ ενδεδειγμζνεσ αποςτάςεισ. Μετά τισ 8.30, όπου ολοκλθρώνεται και θ 

προςζλευςθ των νθπίων, θ κεντρικι είςοδοσ του ςχολικοφ ςυγκροτιματοσ κα παραμζνει 

κλειδωμζνθ για λόγουσ αςφάλειασ. Οι αργοπορθμζνοι για οποιοδιποτε λόγο μακθτζσ/τριεσ, 

ζρχονται απαραίτθτα ςυνοδευόμενοι  (για λόγουσ αςφάλειασ) ςτο ςχολείο και κατά τισ ϊρεσ των 

διαλειμμάτων. Παρακαλοφμε κερμά να γίνει κατανοθτό πωσ: α) Είναι λειτουργικά δφςκολο να 

διακόψουν οι εκπαιδευτικοί το διδακτικό ι υπθρεςιακό τουσ ζργο και να αφιςουν χωρίσ 

επιτιρθςθ τουσ άλλουσ μακθτζσ, για να ςπεφςουν να ανοίξουν τθν πόρτα. β) Η είςοδοσ μακθτϊν 

ςτθν αίκουςα ςε ϊρα διδαςκαλίασ διακόπτει το μάκθμα και αποςυντονίηει τθν τάξθ, με 

αποτζλεςμα να χάνεται πολφτιμοσ διδακτικόσ χρόνοσ. γ) Οι ίδιοι οι μακθτζσ που αργοποροφν  

βιϊνουν αρνθτικά ςυναιςκιματα (αγωνία, άγχοσ, ντροπι), γεγονόσ το οποίο για ψυχολογικοφσ 

λόγουσ, καλό κα είναι να αποφεφγεται. Παρακαλοφνται επομζνωσ οι γονείσ να φροντίηουν για τθν 

ζγκαιρθ προςζλευςθ των παιδιϊν τουσ ςτο ςχολείο και επίςθσ οπωςδιποτε να μασ ενθμερϊνουν 

τθλεφωνικά ςε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ. 

2. Αποχώρθςθ μακθτών: α) Οι  μακθτζσ/τριεσ των Δθμοτικϊν Σχολείων που δε φοιτοφν ςτο 

Ολοιμερο, αποχωροφν ςτο τζλοσ του διδακτικοφ ωραρίου (13.15 μ.μ.) ςυνοδευόμενοι/εσ από 

τουσ εκπαιδευτικοφσ. Παραλαμβάνονται από τουσ γονείσ τουσ  ςτον χώρο τθσ κεντρικισ ειςόδου 

του ςχολικοφ ςυγκροτιματοσ. Γονείσ και μακθτζσ/τριεσ φοροφν μάςκα και τθροφν τισ 

ενδεδειγμζνεσ αποςτάςεισ. Η αποχϊρθςθ λόγω ςυνκθκϊν covid 19 γίνεται ςταδιακά, ϊςτε να μθ 

δθμιουργείται ςυγχρωτιςμόσ: 

Αϋ και Βϋ τάξεισ: Αποχωροφν και παραλαμβάνονται από τουσ γονείσ τουσ ςτισ 13.05ϋ 

Γϋ και  Δϋ τάξεισ: Αποχωροφν και παραλαμβάνονται από τουσ γονείσ τουσ ςτισ 13.15ϋ 

Εϋ και ΣΤϋ τάξεισ: Αποχωροφν και παραλαμβάνονται από τουσ γονείσ τουσ ςτισ 13.25ϋ 

β) Οι μακθτζσ/τριεσ των Δθμοτικϊν Σχολείων που παρακολουκοφν το Ολοιμερο 

παραλαμβάνονται από τουσ γονείσ τουσ ςτθν κεντρικι είςοδο του ςχολικοφ ςυγκροτιματοσ ςτισ 

15.00 ι 16.00  (ανάλογα με τθ διλωςι τουσ).  

3. Σε περίπτωςθ δυςμενών καιρικών ςυνκθκών οι μακθτζσ/τριεσ παραδίδονται και 

παραλαμβάνονται ωσ εξισ:  
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α) 5ο Δ..: Οι μακθτζσ/τριεσ που φοιτοφν ςτισ τάξεισ του ιςογείου παραδίδονται και 

παραλαμβάνονται ςτισ ειςόδουσ των αικουςϊν και οι υπόλοιποι ςτον υπόςτεγο χϊρο μπροςτά 

ςτθν Αίκουςα Τελετϊν, κατά τισ ιςχφουςεσ ϊρεσ (παρ. 2, α) 

β) 20ο Δ.. : Οι μακθτζσ/τριεσ παραδίδονται και παραλαμβάνονται ςτθν είςοδο του ςχολείου από 

το προαφλιο, κατά τισ ιςχφουςεσ ϊρεσ (παρ. 2, α) 

Όλοι οι γονείσ που ειςζρχονται ςτα προαφλια των ςχολείων για παράδοςθ ι παραλαβι 

μακθτών/τριών φοροφν υποχρεωτικά μάςκα και τθροφν τισ ενδεδειγμζνεσ αποςτάςεισ. 

Σε περίπτωςθ βροχισ, καλό είναι να ζχουν μαηί τουσ οι μακθτζσ/τριεσ δεφτερα παποφτςια, 

κάλτςεσ και ροφχα, ϊςτε να μποροφν να αλλάξουν αν ζχουν βραχεί. 

4. Κατά τθν ϊρα του διδακτικοφ ωραρίου (8.00πμ – 16.00μμ), ςτα ςχολεία βρίςκονται μόνο οι 

εκπαιδευτικοί, οι μακθτζσ/τριεσ και οι υπάλλθλοι κακαριότθτασ. Απαγορεφεται θ παρουςία 

άλλων προςϊπων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των γονζων, εκτόσ και αν ζχουν ειδικι άδεια 

ειςόδου από τουσ Διευκυντζσ ι τουσ Συλλόγουσ Διδαςκόντων. 

5. Οι μακθτζσ/τριεσ μποροφν να αποχωριςουν από το ςχολείο κατά τθ διάρκεια του διδακτικοφ 

ωραρίου μόνο για ςοβαρό λόγο και πάντα με τθ ςυνοδεία γονζα ι κθδεμόνα, κατόπιν 

ςυνεννόθςθσ με το ςχολείο. Υπενκυμίηουμε επίςθσ πωσ για λόγουσ αςφάλειασ, οι μακθτζσ/τριεσ 

πρζπει να ζρχονται και να αποχωροφν από το ςχολείο με ςυνοδεία ενθλίκων (γονζων ι 

προςϊπων που ζχουν υποδείξει οι γονείσ). 

6. Σε περίπτωςθ απουςίασ μακθτι/τριασ, παρακαλοφνται οι γονείσ να ενθμερϊνουν το ςχολείο 

αυκθμερόν. Ειδικά αν θ απουςία ςχετίηεται με οποιοδιποτε ςφμπτωμα ςυμβατό με λοίμωξθ covid 

19, οι γονείσ οφείλουν να επικοινωνοφν άμεςα με τον/τθν κεράποντα ιατρό και να ακολουκοφν τισ 

οδθγίεσ του. Ο μακθτισ/τρια κα επιςτρζφει ςτο ςχολείο εφόςον ζχουν περάςει 24 ϊρεσ χωρίσ 

κανζνα ςφμπτωμα. Σε κάκε περίπτωςθ κα πρζπει να υπάρχει και θ ςχετικι ιατρικι γνωμάτευςθ, 

ειδικά αν θ απουςία είναι πάνω από τρεισ θμζρεσ. 

7. Οι μακθτζσ/τριεσ να ζχουν μαηί τουσ κακθμερινά όλα όςα χρειάηονται για τθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία και για τα διαλείμματα (βιβλία, τετράδια, γραφικι φλθ, φαγθτό νερό, κλπ.) και να μθν 

τα ξεχνοφν ςτο ςπίτι.  Δεν επιτρζπεται να φζρνουν ςτο ςχολείο οτιδιποτε άςχετο με τθ 

μακθςιακι διαδικαςία (κινθτά τθλζφωνα, θλεκτρονικά και άλλα παιχνίδια, κ.τ.λ.), διότι 

αποςπάται θ προςοχι τουσ και δθμιουργοφνται φαςαρίεσ και προςτριβζσ με τουσ/τισ 

ςυμμακθτζσ/τριζσ τουσ. Επίςθσ υπάρχει και θ πικανότθτα να καταςτραφοφν τα ςυγκεκριμζνα 

αντικείμενα.  

8. Πλθροφορίεσ για κζματα αγωγισ, προόδου και βακμολογίασ των μακθτών/τριών δίνονται μόνο 

ςτουσ γονείσ/κθδεμόνεσ. Οι γονείσ επικοινωνοφν ςχετικά με τουσ εκπαιδευτικοφσ των τάξεων 

μζςω τθλεφϊνου ι θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου,  α) Προγραμματιςμζνα μια ςυγκεκριμζνθ μζρα 

και ϊρα που κα ςασ  γνωςτοποιθκεί ςφντομα β) Εκτάκτωσ, εάν υπάρχει κάποιοσ ςοβαρόσ λόγοσ, 

με τουσ ίδιουσ τρόπουσ γ) Οι διά ηϊςθσ ςυναντιςεισ πρζπει να αποφεφγονται ςτισ παροφςεσ 

ςυνκικεσ, και γίνονται εφόςον οι λόγοι κρίνονται ιδιαίτερα ςοβαροί, με τιρθςθ των οδθγιϊν του 



ΕΟΔΥ. Ειδικά για παιδαγωγικά και διδακτικά κζματα, οι γονείσ επικοινωνοφν πρωτίςτωσ με τουσ 

υπεφκυνουσ εκπαιδευτικοφσ των τάξεων. 

9. Οι μακθτζσ/τριεσ ζχουν κακθμερινά μαηί τουσ α) τουλάχιςτον τρεισ κακαρζσ μάςκεσ όςοι/εσ 

φοιτοφν μόνο ςτο πρωινό πρόγραμμα, β) τουλάχιςτον τζςςερισ, όςοι/εσ φοιτοφν ςτο Ολοιμερο. 

Οι μάςκεσ πρζπει να βρίςκονται ςε ξεχωριςτι κικθ θ κακεμιά. Οι μακθτζσ/τριεσ πρζπει να 

γνωρίηουν ςε ποιον χώρο τθσ ςχολικισ τουσ τςάντασ κα βρίςκονται οι κακαρζσ μάςκεσ και ςε 

ποιον κα τοποκετοφν τισ χρθςιμοποιθμζνεσ, κατόπιν κακοδιγθςθσ των γονζων τουσ από το 

ςπίτι. Οι εκπαιδευτικοί κακοδθγοφν και υπενκυμίηουν ςτουσ μακθτζσ/τριεσ τον τρόπο αςφαλοφσ 

χριςθσ (τοποκζτθςθ-απόρριψθ) τθσ μάςκασ ςε ςυνδυαςμό με τθν κακαριότθτα των χεριϊν, τθν 

τιρθςθ των αποςτάςεων και όλουσ τουσ άλλουσ κανόνεσ προσ αποφυγι τθσ διαςποράσ τθσ 

λοίμωξθσ covid-19. 

 

               Θεωρϊντασ δεδομζνο πωσ κφριοσ ςτόχοσ όλων μασ, γονζων και εκπαιδευτικϊν, είναι θ αςφάλεια 

και θ πρόοδοσ των μακθτϊν, ευελπιςτοφμε για τθ ςυνεργαςία και τθν υποςτιριξι ςασ,  ϊςτε όλοι μαηί να 

ςυνδράμουμε ςε ζνα φιλικό, αςφαλζσ και δθμιουργικό ςχολικό περιβάλλον. Είμαςτε ςτθ διάκεςι ςασ για 

οποιαδιποτε διευκρίνιςθ.   

 

                

                                     

                                                                                                                                  

           

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
                                                                                                                            Με εκτίμθςθ    

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                               Οι φλλογοι Διδαςκόντων  

                                                                                                                              5ου και 20ου Δθμοτικών χολείων                                                                                             

 

 

 

Διδακτικό ωράριο 

Δθμ.χολείων 

Ώρεσ διαλειμμάτων 

8.00 – 13.15 (Πρωινό) 9.40 -10.00 

13.15 – 16.00 (Ολοιμερο) 11.30 – 11.45 

 12.25 -12.35 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΟΛΕΙΩΝ 

ΧΟΛΕΙΑ ΣΗΛΕΦΩΝΑ E-MAIL 

5ο Δθμοτικό Σχολείο 210-9921130 mail@5dim-ilioup.att.sch.gr 

20ο Δθμοτικό Σχολείο 210-9942199 mail@20dim-ilioup.att.sch.gr 



 

 


