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ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΜΑ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ ΜΑ  

ΘΑ ΒΡΕΘΟΥΜΕ ΞΑΝΑ ΛΟΙΠΟΝ … 

Μόνο που τα πράγματα κα είναι λίγο διαφορετικά, αλλά πάντα με τθν ίδια αγάπθ και 

ενδιαφζρον για τα παιδιά μασ! 

Με βάςθ τισ εγκυκλίουσ και πάντα με γνϊμονα τθν προςταςία των παιδιϊν, διαμορφϊςαμε 

τισ τάξεισ και τουσ χϊρουσ για να είναι ακόμα πιο αςφαλείσ. 

Οπότε ερχόμενοι ςτο ςχολείο, κα δείτε λιγότερεσ καρζκλεσ, παιχνίδια που μαηεφτθκαν, 

ϊςτε να κρατθκοφν , όςο αυτό είναι εφικτό, οι αποςτάςεισ και να περιοριςτεί θ κοινι 

χριςθ πολλϊν αντικειμζνων.  Ηθτάμε τθ βοικεια ςασ, για να είναι όςο το δυνατόν πιο 

ομαλι θ μετάβαςθ των παιδιϊν ςτα νζα δεδομζνα τθσ τάξθσ και του ςχολείου. 

Ο Διευκυντισ και ο φλλογοσ Διδαςκόντων λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για τθν 

αποφυγι ςυνωςτιςμοφ κατά τθν προςζλευςθ - αποχϊρθςθ ςτθ ςχολικι μονάδα, 

φροντίηοντασ να τθροφνται αποςτάςεισ μεταξφ των μακθτϊν. 

Ενθμερϊςτε τα παιδιά ςασ, ότι το ςχολείο δεν κα είναι αυτό ακριβϊσ που άφθςαν.  Δεν κα 

λειτουργοφμε όπωσ  γνϊριηαν, αλλά οι εκπαιδευτικοί τουσ  είναι ζτοιμοι να βάλουν τα 

δυνατά τουσ και να κάνουν τθν κακθμερινότθτα ςτο ςχολείο, όμορφθ, χαροφμενθ και 

διαςκεδαςτικι. Κι ασ ζχουμε περιοριςμοφσ. Πάντα υπάρχουν εναλλακτικζσ και εμείσ 

είμαςτε κοντά ςασ… 

 Οι τάξεισ ι τμιματα τάξεων με περιςςότερουσ των (15) μακθτϊν, ζχουν χωριςτεί ςε 
υποτμιματα και εφαρμόηουν εκ περιτροπισ διδαςκαλία, κατά τα οριηόμενα ςτθν 
υπ’αρικμ.51888/ΓΔ4/06-05-2020 ΚΤΑ. 

Σο ωράριο μασ είναι το γνωςτό. Προςζλευςθ 8.00ϋ με 8.13ϋ το πρωί και θ αποχϊρθςθ 

13.15ϋ το μεςθμζρι.   

Θα κζλαμε να κρατιςουμε τον χϊρο του ςχολείου όςο πιο αςφαλι μποροφμε και ςφμφωνα 

με τισ οδθγίεσ του ΕΟΔΤ, δεν επιτρζπεται να ειςζρχονται ςτο χώρο γονείσ και ςυνοδοί 

παρά μόνο κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τον υπεφκυνο εκπαιδευτικό ι τον Διευκυντι.   
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Ζτςι, ςασ ηθτοφμε να αφινετε το παιδί ςασ ςτθν πόρτα και εκεί οι εκπαιδευτικοί  κα το 

υποδζχονται και κα οδθγείται ςτθν τάξθ του.  Κάτι αντίςτοιχο κα γίνεται και ςτο ςχόλαςμα, 

ϊςτε να μθν ζχουμε ςυνωςτιςμό γονζων και παιδιϊν.  

Για τον ςκοπό αυτό, δεν πραγματοποιείται θ ςυγκζντρωςθ μακθτών ςτον προαφλιο χώρο 

πριν τθν ζναρξθ του ωρολογίου προγράμματοσ και θ κακιερωμζνθ διαδικαςία 

πραγματοποιείται εντόσ των αικουςϊν. 

Ωσ εκ τοφτου, οι εκπαιδευτικοί που ζχουν μάκθμα τθν 1θ ώρα κα ζχουν ανζβει και κα 

περιμζνουν τουσ μακθτζσ ςτθν αίκουςα.  

Για τον ζλεγχο και τθν αςφάλειά τουσ άλλοι εκπαιδευτικοί κα βρίςκονται ςτισ ειςόδουσ του 

ςχολείου, ςτισ εςωτερικζσ ειςόδουσ και ςτα κλιμακοςτάςια. Επίςθσ, ςε περίπτωςθ που 

προβλεφκεί κερμομζτρθςθ, κα γίνεται από εκπαιδευτικοφσ κατά τθν είςοδο των μακθτϊν 

ςτο κτιριο. 

Η είςοδοσ κα πραγματοποιείται ωσ εξισ: 

Για τθν Αϋ και Β’ τάξθ θ είςοδοσ από τθν οδό ΑΣΣΙΚΘ.  

Για τθν Γϋ και Δϋ τάξθ θ είςοδοσ από τον πεηόδρομο. 

Για τισ Εϋ και Σϋ  τάξεισ θ είςοδοσ από τθ ΜΙΚΡΑ ΑΙΑ. 

 Παρακαλοφμε και από εςάσ, να κρατάτε αποςτάςεισ μεταξφ ςασ , τισ ϊρεσ που τυχόν 

μαηεφεςτε πολλοί γονείσ. Όλα τα απαραίτθτα μζτρα ζχουν παρκεί. Τα ςχολεία ζχουν 

απολυμανκεί, και κακαριςτεί ςχολαςτικά και θ κακαρίςτρια κα βρίςκεται όλθ μζρα, 

οπότε κα απολυμαίνονται ςυνεχώσ, τουαλζτεσ, επιφάνειεσ και αντικείμενα.  

Παράλλθλα, τα ςχολεία ζχουν εφοδιαςτεί με αντιςθπτικά που κα βάηουμε ςυχνά ςτα χζρια 

των παιδιϊν και κυρίωσ ςυχνό και ςχολαςτικό πλφςιμο χεριϊν. 

φμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Δθμόςιασ Τγείασ ζναντι του κορωνοϊοφ 

COVID-19 και το άρκρο 1 τθσ υπ’ αρ. 51888/ΓΔ4/06-05-2020 ΚΤΑ, οι ςχολικζσ αίκουςεσ 

ζχουν διαμορφωκεί ζτςι ϊςτε να μεγιςτοποιείται θ απόςταςθ μεταξφ των μακθτϊν ςτο 

πλαίςιο του εφικτοφ, δθλαδι ζνασ μακθτισ ανά κρανίο. 

Σα κρανία κα ζχουν κοινό προςανατολιςμό, ϊςτε να μειϊνεται κατά το μζγιςτο δυνατό θ 

ζκκεςθ των μακθτϊν ςε ςταγονίδια από βιχα ι φτζρνιςμα. Οι ωσ άνω προςαρμογζσ 

ιςχφουν για όλεσ τισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ.  Αντίςτοιχα μζτρα υπάρχουν και ςτθν αίκουςα 

πλθροφορικισ. 

 Οι αίκουςεσ κα αερίηονται   και τα παράκυρα κα ϋναι ανοιχτά όλθ τθν θμζρα.  

Όλοι οι εκπαιδευτικοί κα είναι  κακθμερινά ςτθν πρωινι βάρδια, κακϊσ δεν κα λειτουργεί 

το ολοιμερο.  

Κάκε παιδί κα ζχει ατομικά είδθ,  μολφβι , γόμα, ξφςτρα κ.λ.π.  για να χρθςιμοποιεί μόνο τα 

δικά του,  κακϊσ και δικοφσ του μαρκαδόρουσ πίνακα και ΜΠΟΤΚΑΛΙ ΜΕ ΝΕΡΟ.  

Σι κα πρζπει να προςζξουν μακθτζσ ςτα διαλείμματα: 
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 ταδιακι και με ςειρά ζξοδοσ των μακθτϊν ςτο προαφλιο. 
 Διαφορετικοί χϊροι για τουσ μακθτζσ κάκε τμιματοσ/ υποτμιματοσ ςτο προαφλιο, 

όπωσ ζχει οριςτεί από το φλλογο Διδαςκόντων. 
 Απαγόρευςθ παιχνιδιϊν με μπάλα (π.χ. μπάςκετ, ποδόςφαιρο, βόλεϊ). 
 Πλζνουν ςχολαςτικά τα χζρια και βάηουν αντιςθπτικό επιςτρζφοντασ ςτθν αίκουςα 

και κάκε φορά που πθγαίνουν τουαλζτα, αγγίηουν πόμολα, κάγκελα, κουπαςτζσ 
κ.λ.π. 

 ΔΕΝ ΒΑΗΟΤΜΕ ΣΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑ ΜΑΣΙΑ ΚΑΙ  ΣΟ ΣΟΜΑ. 
 τθν τουαλζτα κα μπαίνει ςυγκεκριμζνοσ αρικμόσ μακθτϊν που κα ορίηουν οι 

εφθμερεφοντεσ ςτουσ χϊρουσ εκπαιδευτικοί και οι υπόλοιποι κα περιμζνουν ζνασ - 
ζνασ  με τισ ανάλογεσ αποςτάςεισ. 

Σζλοσ, και πολφ βαςικό είναι να κάνετε κάκε πρωί κερμομζτρθςθ του παιδιοφ ςασ, πριν 

ζρκει ςχολείο, και αν κάποιο είναι αδιάκετο, αν δείτε κάποιο φποπτο ςθμάδι βιχα ι 

μπουκωμζνθ μφτθ, διάρροια ,εμετόσ κ.λ.π. να κρατιςετε το παιδί ςασ ςπίτι .  Φυςικά αν 

κάτι ςασ ανθςυχιςει κα μιλιςετε με τον παιδίατρο ςασ και κα μασ ενθμερϊςετε άμεςα.  

Αν μακθτισ παρουςιάςει πυρετό ςτο χϊρο του ςχολείου, κα απομονωκεί ςε ςυγκεκριμζνο 

χώρο και κα ενθμερωκείτε άμεςα για να τον παραλάβετε.   

Με υπευκυνότθτα και ςωςτι εκπαίδευςθ τόςο από εςάσ, όςο και από εμάσ, τα παιδιά κα 

μάκουν να είναι υπεφκυνα και να τθροφν κανόνεσ υγιεινισ. Για κανζναν μασ δεν είναι 

εφκολθ αυτι θ νζα πραγματικότθτα και ίςωσ όλοι να ζχετε φόβο και αναςφάλειεσ. Αλλά 

ζχουν παρκεί όλα τα μζτρα και με υπευκυνότθτα και ςυνεργαςία κα πάνε όλα καλά.  

Δυςτυχϊσ  κα πρζπει να αναιρζςουμε προςωρινά  ςτάςεισ και αξίεσ που είναι ςυνϊνυμεσ 

με το ςχολείο, όπωσ θ ομαδικότθτα, θ κοινωνικοποίθςθ, το μοίραςμα, θ αυκόρμθτθ 

επαφι και αγκαλιά, αλλά αυτι τθ ςτιγμι προζχει θ υγεία όλων μασ.  

Θα προςπακιςουμε να μθν αγχϊνουμε τα παιδιά και να χαίρονται που επζςτρεψαν 

ςχολείο, παρά τισ δυςκολίεσ και τουσ περιοριςμοφσ.  ασ περιμζνουμε με χαρά και 

ενκουςιαςμό να επιςτρζψουμε εκεί που είχαμε μείνει και να τελειϊςει όμορφα θ χρονιά 

μασ, με τελευταίεσ τισ μνιμεσ τθσ τάξθσ και όχι τθσ καραντίνασ.   Θα είμαςτε ςε κακθμερινι 

επαφι και οτιδιποτε κελιςετε, μθ διςτάςετε να επικοινωνείτε με τουσ υπευκφνουσ των 

τμθμάτων.  

     Γλυφάδα, 29 Μαΐου 2020 

 

 

             Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ           Ο ΤΛΛΟΓΟ ΔΙΔΑΚΟΝΣΩΝ 

Κωνςταντίνοσ Δθμθτρακόπουλοσ  

 

 


