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Επαναλειτουργία Σχολείων 1/6/2020 εως 26/6/2020

Ανοίγουν τα σχολεία
μάλλον ξανανοίγουν!!! 
Χαιρόμαστε τόσο  πολύ
που επιστρέφουμε στον
φυσικό χώρο διδασκαλίας
και μάθησης που είναι η
τάξη!!!

Φροντίζοντας με αυτή  την
διαφορετική πραγματικότητα να εξασφαλίσουμε κατά το δυνατόν την υγεία των παιδιών τόσο σωματική 
όσο και ψυχική συναισθηματική!

Μελετώντας τις κείμενες διατάξεις και εγκυκλίους που αφορούν την επαναλειτουργία των σχολείων ,τις 
οδηγίες ΕΟΔΥ και ΥΠΑΙΘ διαμορφώσαμε τις τάξεις έτσι ώστε να υποδεχτούν τα παιδιά σύμφωνα με τα νέα 
δεδομένα.

Κάθε ένα από τα 2 τμήματά μας θα χωριστεί σε 2 υποτμήματα. Θα έχουμε λοιπόν 4 καινούριες ομάδες που 
θα προσέρχονται εναλλάξ στο σχολείο. Ο Χωρισμός των υποτμημάτων έγινε αλφαβητικά και για τις μέρες 
προσέλευσης των παιδιών, θα ενημερωθείτε μέσω mail.

Η προσέλευση των παιδιών θα γίνεται ως εξής:
Θα φέρνετε τα παιδιά μέχρι την είσοδο του σχολείου εκεί θα τα παραδίδετε στις δασκάλες τους. Οι γονείς 
δεν   μπαίνουν μέσα . Στον χώρο της αυλής και όσο περιμένετε να παραλάβουν οι κυρίες τα παιδιά δεν 
συνωστίζεστε και κρατάτε αποστάσεις 2μ ο ένας από τον άλλο.
Κατά την αποχώρηση τα παιδιά θα αποχωρούν ανά τμήμα και οι γονείς θα περιμένετε έξω στην αυλή 
τηρώντας κατά τον ίδιο τρόπο τις αποστάσεις. 

Είναι καλοκαίρι με σύμμαχο τον καλό καιρό θα δαπανούμε αρκετό χρόνο με δραστηριότητες στην αυλή! 
Παίζοντας σε διαφορετικό χώρο τα παιδιά του κάθε τμήματος.
Έχουν καθοριστεί στην αυλή τα σημεία όπου το κάθε τμήμα θα έχει το δικό του χώρο σε σκιερό μέρος για 
να πραγματοποιεί οργανωμένες δραστηριότητες ή για φαγητό. 

 
Οι αίθουσες θα αερίζονται διαρκώς. και θα γίνεται καθαριότητα και απολύμανση από την καθαρίστρια μία 
φορά κατά τη διάρκεια του ωραρίου και ενώ τα παιδιά θα είναι διάλειμμα και μία φορά με το πέρας του 
ωραρίου.
Κάθε μέρα ,τα παιχνίδια που χρησιμοποιούνται καθαρίζονται και απολυμαίνονται, ώστε να είναι έτοιμα 
προς χρήση, για το τμήμα της επόμενης μέρας. Έχουν αποσυρθεί τα περισσότερα παιχνίδια και έχουν 
παραμείνει τόσα ώστε το κάθε παιδί να έχει το παιχνίδι του.
Οι τάξεις έχουν διαμορφωθεί ανάλογα με αυτά που μας έχουν ζητηθεί. Το κάθε παιδί θα έχει τη δική του 
θέση στο τραπεζάκι όπου θα κάθονται δύο παιδιά σε τέτοια διάταξη ώστε να πετύχουμε τη μεγαλύτερη 
δυνατή απόσταση . Ανάλογη διαρρύθμιση έχει γίνει και στην παρεούλα.

Κάθε παιδί θα έχει τα δικά του ατομικά είδη ζωγραφικής στην κασετίνα του μέσα στο συρτάρι του. 
Έχουν απομακρυνθεί πολλά παιχνίδια που δεν μπορούν να απολυμανθούν όπως όλα τα υφασμάτινα τα 
λούτρινα παιχνίδια, χάρτινα παζλ κτλ .

Τα παιδιά θα πλένουν πολλές φορές στη διάρκεια της μέρας τα χέρια τους και θα χρησιμοποιούν 
αντισηπτικά κάθε φορά που τελειώνουν μία δραστηριότητα !



Κάθε πρωί, πριν την προσέλευση στο σχολείο, θα γίνεται θερμομέτρηση των παιδιών από σας στο σπίτι. 
Στο παραμικρό ύποπτο σύμπτωμα (δέκατα, βήχας, μπουκωμένη μύτη, κόπωση, δυσκολία αναπνοής, 
διάρροια, εμετός) κρατάμε το παιδί μας σπίτι και το στέλνουμε ξανά σχολείο, μόνο, όταν το επιτρέψει ο 
παιδίατρος. Αν κατά την διάρκεια του προγράμματος του νηπιαγωγείου, ένα παιδί εμφανίσει κάποιο από 
τα παραπάνω συμπτώματα, ειδοποιείστε ώστε να το παραλάβετε αμέσως και ενημερώνετε το νηπιαγωγείο 
καθ’ όλη την πορεία της ασθένειάς του (αν υφίσταται). Πρέπει να έθετε να πάρετε αμέσως το παιδί αν 
ειδοποιηθείτε.
Έχουμε προμηθευτεί με τη βοήθεια της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου μας όλα τα απαραίτητα για τον 
καθαρισμό, απολύμανση των χώρων και για την προστασία μας.
Στη διάρκεια της ημέρας δεν θα εισέρχεται κανένας στο χώρο του σχολείου και αν συμβεί αυτό θα τηρείται 
λεπτομερές ημερολόγιο.
Θα ενημερώνεστε συχνά για ό,τι χρειαστεί και η επικοινωνία μας θα είναι διαρκής.
Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε κατά το δυνατόν την υγεία τους χωρίς όμως να αναπτυχθούν σε αυτά 
φοβικά συναισθήματα!

Ακολουθώντας τις οδηγίες που μας δόθηκαν με σεβασμό στο παιδί και τις ανάγκες του θα κάνουμε ότι είναι
δυνατόν ώστε αυτή η επάνοδος σε μια διαφορετική πραγματικότητα να αφήσει θετικά συναισθήματα στα 
παιδιά, να χαρούν και να μάθουν κι αυτά να λειτουργούν με ασφάλεια.

Έχουμε

τοποθετήσει στο κάθε συρταράκι τα ατομικά είδη ζωγραφικής μαρκαδόρους κτλ. Τα οποία θα
χρησιμοποιεί μόνο το κάθε  παιδί και δεν θα ανταλλάσει.
Παρακαλούμε για διευκόλυνση των παιδιών να φέρει ο κάθε γονιός μια κασετίνα Την Δευτέρα 
και την Τρίτη αντίστοιχα ώστε να τοποθετηθούν μέσα τα ατομικά του είδη.

Μια απλή με φερμουάρ είναι η καταλληλότερη χωρίς θήκες και ανοίγματα πολλά να μπορεί 
να την διαχειρίζεται το παιδί μόνο του.. 

Καλή Αρχή με Προσοχή!


