
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ                                                                                              29/5/2020 

ΑΓΑΠΗΤΟΙ  ΓΟΝΕΙΣ  

Καλημέρα! Εύχομαι να είστε όλοι καλά 

Καταρχάς  επιθυμώ να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες για την άψογη συνεργασία μας 

(δασκάλων, μαθητών/τριών και γονέων και κηδεμόνων) όλο το διάστημα της καραντίνας. 

Στην πράξη απεδείχθη πως οι  συνέργειες  σχολείου – οικογένειας είναι προς όφελος των 

μαθητών. Συνεχίζουμε… 

ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

Σύμφωνα με το 63417/ΓΔ4 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. ανοίγουν την 1η Ιουνίου τα δημοτικά 

σχολεία και νηπιαγωγεία, τα μαθήματα θα ολοκληρωθούν στις 26 Ιουνίου. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

Οι εκπαιδευτικοί παρουσιάστηκαν στα σχολεία την Πέμπτη 28/5, ετοίμασαν τις σχολικές 

αίθουσες, τους κοινόχρηστους χώρους και το προαύλιο. Για τους αναπληρωτές 

εκπαιδευτικούς θα υπάρξει παράταση των συμβάσεων. 

ΤΜΗΜΑΤΑ 

Τα τμήματα των δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων θα έχουν έως 15 μαθητές/τρες 

το καθένα με απόσταση 1,5 μέτρου. Επειδή οι μαθητές/τριες υπερβαίνουν τους 15, το τμήμα 

(τάξη)  χωρίστηκε στα δύο και θα λειτουργεί εκ περιτροπής σε υποτμήμα Α και υποτμήμα Β. 

Στους παρακάτω πίνακες φαίνεται σε ποιες ημερομηνίες έχουν οι μαθητές/τριες μάθημα 

σύμφωνα με το χωρισμό τους σε υποτμήμα Α ή Β. Ο καταμερισμός έγινε αλφαβητικά και με 

την ύπαρξη αδελφιών, ώστε να διευκολυνθούν οι οικογένειες στην εργασία τους και στη 

φύλαξη των παιδιών τους. 

ΥΠΟΤΜΗΜΑ Α 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

1/6/2020  3/6/2020  5/6/2020 

ΑΡΓΙΑ 9/6/2020  11/06/2020  

15/06/2020  17/06/2020  19/06/2020 

 23/06/2020  25/06/2020(ΤΙΤΛΟΙ)  

 

 

ΥΠΟΤΜΗΜΑ Β 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 2/6/2020  4/6/2020  

ΑΡΓΙΑ  10/06/2020  12/06/2020 

 16/06/2020  18/06/2020  

22/06/2020  24/06/2020  26/06/2020(ΤΙΤΛΟΙ) 

 

Δεν θα λειτουργήσουν τα ολοήμερα τμήματα. 

 



ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

Οι Δήμοι έχουν την ευθύνη διάθεσης αντισηπτικών σε όλα τα σχολεία. Μας έχει δοθεί η 

πρώτη παρτίδα αντισηπτικών, γαντιών και μασκών για περίπτωση ανάγκης. 

Έχει δοθεί εντολή για καθαρισμό δύο φορές την ημέρα. 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ 

Το σχολείο μας έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να υποδεχτούμε τους 

μαθητές/τριες μας με τις καλύτερες συνθήκες. Συγκεκριμένα έχουν γίνει : 

 Καθαρισμός όλων των αιθουσών και των κοινοχρήστων χώρων 

 Καθαρισμός και ευπρεπισμός του προαυλίου χώρου, των φυτών και δέντρων 

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΧΕΙ ΚΑΘΟΡΙΣΕΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ. 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ ΟΙ ΚΑΤΑΛΛΛΗΛΕΣ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.  

Οι γονείς επιτρέπεται να εισέλθουν στο σχολείο, αφού πρώτα συνεννοηθούν με τη 

διεύθυνση. 

Αγαπητοί γονείς, 

Προκειμένου να λειτουργήσουμε με ασφάλεια και οργανωμένα, παρακαλούμε να 

υποβάλλετε 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. 

Επίσης υπενθυμίζουμε: 

Α. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 2ης  ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΤ΄ 

ΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ  

Όσοι γονείς  μαθητών της Στ΄ τάξης επιθυμούν να αλλάξουν τη  δήλωση επιλογής  2ης 

ξένης Γλώσσας στο Γυμνάσιο να συμπληρώσουν τη σχετική δήλωση που  έστειλε ο 

εκπαιδευτικός της τάξης και να την προσκομίσουν έως την Τρίτη 02/6 . 

 ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΣΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΑΛΛΑΓΗ 

Β. ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ  

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Φ.31/30040/Δ1/28-02-2020 (ΑΔΑ 6ΡΤ146ΜΤΛΗ-5Α1) Υπουργική 

Απόφαση με τίτλο «Επαναχρησιμοποίηση διδακτικών βιβλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

για το σχολικό έτος 2020-2021» 

Παρακαλούνται οι μαθητές ΟΛΩΝ των τάξεων να φυλάξουν  τα βιβλία της φετινής 

σχολικής χρονιάς  προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν με την έναρξη της νέας  σχολικής 

χρονιάς για την κάλυψη ύλης, σύμφωνα με πρόγραμμα που θα καταρτιστεί. 

Ευχόμαστε καλή επαναλειτουργία του σχολείου, υγεία και ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ. 


