6ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης

Σχολικό έτος 2020-2021

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αγαπητοί γονείς,

Λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ για την έναρξη της φετινής
σχολικής χρονιάς και τη λειτουργία των σχολικών μονάδων με τα υπάρχοντα
επιδημιολογικά δεδομένα σας γνωρίζουμε τα κάτωθι σημαντικά σημεία:

Προσέλευση και αποχώρηση
Η προσέλευση όλων των μαθητών θα γίνεται και από τις δύο εισόδους του σχολείου
μας από τις 08:00 έως 08:15. Οι μαθητές εισέρχονται στον σχολικό χώρο φορώντας
υποχρεωτικά μάσκες και στη συνέχεια κατευθύνονται απευθείας στις αίθουσες
διδασκαλίας τους. Η πρωινή προσευχή θα τελείται εντός της αίθουσας και στη
συνέχεια θα ακολουθείται το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων. Αποκλειστικά
για αυτήν την εβδομάδα προσαρμογής και δεδομένου ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι
τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών στο σχολείο μας η αποχώρηση για την αποφυγή
συγχρωτισμού θα γίνεται ως εξής:







12:10 οι μαθητές της Β΄ τάξης - άνω πόρτα
12:15 οι μαθητές της Α΄ τάξης - άνω πόρτα
12:20 οι μαθητές του Δ΄2 και της Ε΄ τάξης - άνω πόρτα
12:25 οι μαθητές του Δ΄1 και της Γ΄ τάξης - κάτω πόρτα
12:25 οι μαθητές της Στ΄ τάξης - άνω πόρτα

Οι μαθητές κατά την αποχώρησή τους θα φορούν υποχρεωτικά μάσκες.

Δεν επιτρέπεται η είσοδος γονέων στο σχολείο. Αν κάποιος γονέας επιθυμεί να
επικοινωνήσει με τους εκπαιδευτικούς θα επικοινωνεί αρχικά μέσω τηλεφώνου με
το σχολείο και εάν ακολούθως κρίνεται απαραίτητη η δια ζώσης συνάντηση με τον
εκάστοτε εκπαιδευτικό αυτή θα ορίζεται με ραντεβού.
Οι καθιερωμένες μηνιαίες ενημερώσεις των γονέων από τους εκπαιδευτικούς των
τάξεων θα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως μετά από σχετική ανακοίνωση στο
προσωπικό τους e-mail.

Ασφάλεια και υγιεινή
Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ συστήνεται η πρωινή θερμομέτρηση των μαθητών
από το σπίτι καθώς και ο τακτικός έλεγχος για την προσθήκη τουλάχιστον δύο
μασκών σε ξεχωριστά σακουλάκια μέσα στην τσάντα τους. Δεν επιτρέπεται η
χορήγηση μασκών από τους εκπαιδευτικούς στα παιδιά σε περίπτωση απώλειας. Η
μάσκα είναι προσωπικό είδος!
Προκρίνεται επίσης η χορήγηση κολατσιού σε συσκευασίες μιας χρήσης και η
αναγραφή του ονόματος του παιδιού στο προσωπικό του μπουκάλι – παγούρι. Για
λόγους υγιεινής δεν επιτρέπεται η ανταλλαγή σχολικών ειδών, αναλώσιμων και
γραφικής ύλης μεταξύ των μαθητών και είναι αναγκαίο όλοι τους να είναι
προετοιμασμένοι με τα απαραίτητα προσωπικά τους σχολικά είδη από το σπίτι.
Προς αποφυγή συγχρωτισμού στον προαύλιο χώρο του σχολείου προχωρήσαμε στην
κατανομή του συνόλου των μαθητών σε δύο ομάδες που θα ακολουθούν
διαφορετικό πρόγραμμα διεξαγωγής μαθημάτων και διαλειμμάτων. Τα αντίστοιχα
διαλείμματα διαμορφώνονται ως εξής:




1η ομάδα: Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις: 08:55-09:15, 10:45-11:00 και 12:25 -12:35
2η ομάδα: Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεις: 09:40-10:00 και 11:30-11:55

Εξάλλου εκτός από τα παραπάνω διαλείμματα θα γίνονται τακτικά ‘‘διαλείμματα
μάσκας’’ για την καλύτερη ασφάλεια και προσαρμογή των μαθητών μας.

Ολοήμερο και πρωινή ζώνη
Αυτήν την εβδομάδα δε θα λειτουργήσει το Ολοήμερο και η πρωινή ζώνη. Δίνεται
παράταση εγγραφών στο πρόγραμμα του Ολοήμερου έως και την Παρασκευή 18
Σεπτεμβρίου (επισυνάπτεται η σχετική αίτηση – όλες ανεξαιρέτως οι αιτήσεις θα
γίνονται δεκτές, καθώς δεν υπάρχουν προϋποθέσεις εγγραφής).

Η Διευθύντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων έχουν προβεί σε όλες τις αναγκαίες
ενέργειες ώστε να διασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου υπό τις
ειδικές συνθήκες της τρέχουσας χρονικής περιόδου που διανύουμε. Προς τον σκοπό
αυτό θεωρούμε απαραίτητη την αρωγή και υποστήριξη όλων σας.

Καλή και ασφαλή σχολική χρονιά!
Η Διευθύντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων

