
Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,  

Αφουγκράζομαι τις ανησυχίες σας που είναι και ανησυχίες όλων των εκπαιδευτικών και του 

προσωπικού του σχολείου μας. Προσπαθούμε όλοι/όλες να ανταποκριθούμε στην 

πρωτόγνωρη κατάσταση της πανδημίας, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες των αρμοδίων. Το 

τρίπτυχο Μάσκες-Αποστάσεις-Υγιεινή των χεριών είναι 

απαραίτητο να γίνει κτήμα όλων. 

Οι προδιαγραφές των κτηριακών υποδομών όπως αίθουσες διδασκαλίας (τ.μ.- αριθμός 

μαθητών/τριών), οι τουαλέτες, το προαύλιο, η κεντρική πόρτα εισόδου-εξόδου των 

μαθητών/τριών, το «εστιατόριο»… δεν είναι οι καταλληλότερες για την υπάρχουσα έκτακτη 

κατάσταση και καθιστούν στην ουσία τα μέτρα προστασίας μη εφαρμόσιμα σε πολλές 

περιπτώσεις. 

Με τη συνδρομή εθελοντών από το Σύλλογό σας (των Γονέων) θα προσπαθήσουμε μέχρι το 

ερχόμενο Σαββατοκύριακο να οριοθετήσουμε σωστότερα το προαύλιο, και τον εξωτερικό 

χώρο αναμονής σας για την παράδοση-παραλαβή των παιδιών σας. 

Για να μην παρατηρείται συγχρωτισμός γονέων-μαθητών/τριών κατά την έξοδο των 

μαθητών/τριών, στις 13:15, μετά την ολοκλήρωση του πρωινού προγράμματος, θα 

πραγματοποιείται η αποχώρηση με την ακόλουθη σειρά (θα ακούγεται από το μικρόφωνο): 

Δ1-Δ3-ΣΤ2-ΣΤ1-Δ2-Β1-Β2-Β3-Γ1-Γ2-Γ3-Ε1-Ε2-Ε3-Α1-Α2-Α3  

Η υπομονή όλων και η υπακοή στα μέτρα θα μας απαλλάξουν από πιθανές περιπέτειες. 

Σε περίπτωση άσχημων καιρικών συνθηκών (π.χ. βροχής) εφοδιάζετε τα παιδιά με τον 

κατάλληλο εξοπλισμό (π.χ. ομπρέλες, αδιάβροχα…) και δεν εισέρχεστε στο προαύλιο για 

την παράδοση-παραλαβή τους. Ανοίγει στην περίπτωση αυτή και η δεύτερη κεντρική 

πόρτα (στην πλευρά της πλατείας Τυάνων-λιγότερο ασφαλής και μη ενδεδειγμένη για την 

έξοδο των παιδιών λόγω της κυκλοφορίας των τροχοφόρων) και εξέρχονται οι 

μαθητές/τριες (στις 13:15) των κάτωθι τμημάτων με την ακόλουθη σειρά: 

Δ2-ΣΤ1-ΣΤ2-Γ1-Γ2-Γ3-Ε1-Ε2-Ε3 

Το Ολοήμερο Πρόγραμμα λειτουργεί με βάση τις ανάγκες των οικογενειών. Η φοίτηση 

στην Πρωινή Ζώνη (7:00-8:00) προϋποθέτει εγγραφή στο Ολοήμερο Πρόγραμμα. Στις 

αιτήσεις εγγραφής ορίσατε την αποχώρηση είτε στις 15:00 είτε στις 16:00. Αν δεν θυμάστε 

τι δηλώσατε ή θέλετε αλλαγή της ώρας αποχώρησης μπορείτε είτε να στείλετε αντίστοιχο 

μήνυμα ηλεκτρονικό είτε ένα σημείωμα με το παιδί σας. 

Η σίτιση στο Ολοήμερο πραγματοποιείται στον χώρο της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και 

οι μαθητές/τριες σιτίζονται χωρισμένοι σε δυο ομάδες ανάλογα με την τάξη τους τηρώντας 

τις αποστάσεις και την ανά τμήμα προέλευσή τους (σε τετράδες) διάρκειας περίπου 20 

λεπτών: 

 α΄ ομάδα: τάξεις  Α-Β-Γ 



β΄ομάδα: τάξεις Δ-Ε-ΣΤ 

Πριν εισέλθει η κάθε ομάδα στον χώρο και όταν αποχωρεί από αυτόν πραγματοποιείται με 

σχολαστικό τρόπο καθαριότητα, απολύμανση και εξαερισμός διάρκειας 10 λεπτών.  

Ενημερώνουμε τους γονείς των μαθητών/τριών της Α΄ τάξης ότι υπάρχουν κουζίνες και 

ψυγεία για την διατήρηση και ζέσταμα των φαγητών που προμηθεύετε οι ίδιοι/ιες. Εφόσον, 

δηλωθεί (μέχρι 17-09-20) η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα «Σχολικά γεύματα» τα σκαφίδια 

φαγητού και σαλάτας (είναι δωρεάν και ελεγμένα ποιοτικά) παραδίδονται από τον 

ανάδοχο προμηθευτή  σε ειδικούς θερμοθαλάμους για κατανάλωση από τα παιδιά την ώρα 

της σίτισης για όσους/όσες παραμένουν στο Ολοήμερο πρόγραμμα. Οι υπόλοιποι που δεν 

παραμένουν στο Ολοήμερο τα καταναλώνουν στο σπίτι τους. Για τις λεπτομέρειες της 

διαδικασίας σίτισης μπορείτε να   επικοινωνείτε και με τον Σύλλογο Γονέων. 

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με τη διεύθυνση του 

σχολείου.  

Είναι αναγκαίο περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά όλοι/ες να καταβάλλουμε κάθε δυνατή 

προσπάθεια για την ασφάλεια και την υγεία όλων και κυρίως των παιδιών μας με σύνεση, 

κατανόηση, υπομονή, αγωνιστική διάθεση προκειμένου να διεκδικούμε τα αυτονόητα αλλά 

και σεβασμό. 

Παραμένω στη διάθεσή σας, ακούγοντας ιδέες, προτάσεις, λύσεις. 

Με εκτίμηση 

Ο Διευθυντής   

 


