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Οδεγίεο γηα καζεηέο θαη γνλείο 

Παπακάηω ηαξινομούνηαι θέμαηα λειηοςπγίαρ ηος ζσολείος με ηην επανέναπξη 

ηων μαθημάηων. 

1. Άθημε - Απνρώξεζε 

Καηά ηελ πξσηλή πξνζέιεπζε (8.00 π.κ. - 8.15 π.κ.) θαη θαηά ηελ 

απνρώξεζε (1.15 κ.κ.) ε είζνδνο ηνπ ζρνιείνπ είλαη αλνηρηή θαη θαηά ηα 

ηξία θύιια ηεο, ζηελ πιήξε ηεο έθηαζε. Παξαθαινύληαη νη γνλείο πνπ 

αθήλνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηελ πόξηα λα απνρσξνύλ ακέζσο, γηα λα κε 

δεκηνπξγείηαη ζπλσζηηζκόο. 

Τα παηδηά, θζάλνληαο  ζην ζρνιείν δε ζα πεξηκέλνπλ ζην πξναύιην, 

αιιά ζα πεγαίλνπλ θαηεπζείαλ ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, όπνπ ζα ηα 

πεξηκέλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί.  

Η απνρώξεζε ζα γίλεηαη κε θζίλνπζα ζεηξά, πξώηε ε ΣΤ΄ ηάμε θαη 

ηειεπηαία ε Α΄ ηάμε. 

2. Καζαξηόηεηα 

Η θαζαξίζηξηα ζα βξίζθεηαη θαζεκεξηλά ζην ζρνιείν από ηηο 9.00 π.κ. 

κέρξη ηηο 5.00 κ.κ. 

Οη επηθάλεηεο ησλ ζξαλίσλ θαη ηα πόκνια ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο 

ζα θαζαξίδνληαη ηξεηο θνξέο ηελ εκέξα, θαηά ην πξώην, ην δεύηεξν 

δηάιεηκκα θαη κεηά ην ζρόιαζκα. Γηα ηνλ ιόγν απηό νη καζεηέο δελ πξέπεη 

λα αθήλνπλ πξνζσπηθά αληηθείκελα πάλσ ζηα ζξαλία, όηαλ βγαίλνπλ 
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δηάιεηκκα, ώζηε λα πξνιαβαίλνπλ νη θαζαξίζηξηεο λα θαζαξίζνπλ όια ηα 

ζξαλία.  

Τν πιηθό πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ θαζαξηζκό ζα είλαη ην 

απνιπκαληηθό Dettol. 

Υπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο γηα ηελ θαζαξηόηεηα ζηα ζρνιεία 

(από ηνλ Δ.Ο.Γ.Υ.), νη νπνίεο έρνπλ δηακνηξαζηεί ζηνπο ππεπζύλνπο ησλ 

ηκεκάησλ. 

3. Γηάιεηκκα 

Θα γίλνληαη δύν θαη όρη ηξία δηαιείκκαηα. Ο ρξόλνο ηνπ ηξίηνπ 

δηαιείκκαηνο ζα θαηαλεκεζεί ηζόπνζα ζηα δύν πξώηα. Τν πξώην δηάιεηκκα 

ζα είλαη 9.40-10.05 π.κ. θαη ην δεύηεξν 11.30-11.50 π.κ.   

Ο πξναπιηζκόο ησλ καζεηώλ θάζε ηκήκαηνο ζα γίλεηαη θαηά ην δπλαηό 

ζε ζπγθεθξηκέλν κέξνο θάζε θνξά. Οη ρώξνη ζα ππνδεηρζνύλ ζηνπο καζεηέο 

ην πξώην δηήκεξν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ. 

Καηά ην δηάιεηκκα πξέπεη λα απνθεύγεηαη ν ζπλσζηηζκόο, ην θπλεγεηό 

θαη παξόκνηα παηρλίδηα θαη λα επηδηώθεηαη λα ηεξνύληαη νη απνζηάζεηο. 

Μεηά ηε ιήμε θάζε δηαιείκκαηνο δε ζα ππάξρεη πιένλ ε ζρεηηθή 

πξνζπγθέληξσζε θαη ηα παηδηά ζα αλεβαίλνπλ από ζπγθεθξηκέλε ζθάια θαη 

κε ζπγθεθξηκέλε ζεηξά αλά ηκήκα. 

Σε πεξίπησζε βξνρήο νη καζεηέο ζα παξακέλνπλ ζηηο αίζνπζεο 

δηδαζθαιίαο. 
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Πξνηείλεηαη νη καζεηέο λα έρνπλ καδί ηνπο θαπέιν θαη λα θνξνύλ 

θνληνκάληθα αλνηρηόρξσκα κπινπδάθηα (όρη ακάληθα) ζε εκέξεο κε έληνλε 

ειηνθάλεηα. 

4. Ύιε Μαζεκάησλ 

Αθνινπζνύληαη νη νδεγίεο γηα ηα καζήκαηα πνπ καο έρνπλ απνζηαιεί 

από ην Υ.ΠΑΙ.Θ, βλ. Για ηη διδαζκαλία ηων μαθημάηων ηηρ Γλώζζαρ , ηων 

Μαθημαηικών, ηων Φςζικών και ηηρ Ιζη οπίαρ ζηιρ ηάξειρ ηων Δημοηικών 

Σσολείων 

Σρεηηθά κε ηνπο καζεηέο πνπ δε ζα πξνζέιζνπλ ζρνιείν, ζα 

ελεκεξώλνληαη γηα ηα καζήκαηα κε όπνην ηξόπν πξνθξίλνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ησλ ηκεκάησλ.  

Οη κνξθέο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζηακαηνύλ κε ηελ 

επαλέλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ. 

Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα θξαηήζνπλ ηα βηβιία ηνπο θαη γηα ηελ επόκελε 

ρξνληά, ζε πεξίπησζε πνπ θάηη ηέηνην θξηζεί ζθόπηκν από ηνπο ππεύζπλνπο 

ησλ ηκεκάησλ ή ησλ καζεκάησλ εηδηθνηήησλ. 

5. Φπζηθή Αγσγή 

Υπάξρεη νδεγία λα απνθεύγνληαη ηα παηρλίδηα κε κπάια, ζθπηάιε θαη 

θάζε ινγήο αληηθείκελν πνπ αιιάδεη ρέξηα. 

Υπάξρεη νδεγία απνθπγήο ζσκαηηθήο επαθήο θαη ηήξεζεο απνζηάζεσλ 

θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο. 

https://edu.klimaka.gr/mathimata/genikes-odhgies/3270-symplirwmatkes-odhgies-mathimata-dimotikou
https://edu.klimaka.gr/mathimata/genikes-odhgies/3270-symplirwmatkes-odhgies-mathimata-dimotikou
https://edu.klimaka.gr/mathimata/genikes-odhgies/3270-symplirwmatkes-odhgies-mathimata-dimotikou
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Υπάξρεη νδεγία λα απνθεύγεηαη ν ζπλσζηηζκόο ζε θιεηζηά 

γπκλαζηήξηα (π.ρ. αίζνπζα εθδειώζεσλ) 

6. Μαζεηέο 

 Οη καζεηέο ζπληζηάηαη λα έρνπλ καδί ηνπο αληηζεπηηθά (πγξά καληίιηα 

θαζαξηζκνύ, gel θ.ιπ.). 

 Οη καζεηέο ζα βάδνπλ αληηζεπηηθό θαηά ηελ είζνδό ηνπο ζηελ ηάμε. 

Αληηζεπηηθά θαη ρεηξνπεηζέηεο έρνπλ ζηαιεί ζην ζρνιείν θαη ππάξρνπλ 

πιένλ ζε θάζε ηάμε, δηαζέζηκα γηα ρξήζε από ηνπο καζεηέο. 

 Οη καζεηέο δελ πξέπεη λα αληαιιάζζνπλ αληηθείκελα κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο (πρ. κνιύβηα, γόκεο, δηαβήηεο θ.ιπ.) 

 Οη καζεηέο θαιό ζα είλαη λα πξνκεζεπηνύλ ηνλ δηθό ηνπο αηνκηθό 

καξθαδόξν ιεπθνπίλαθα, ώζηε λα κε ρξεζηκνπνηείηαη ν θνηλόρξεζηνο 

ηνπ ηκήκαηνο. 

 Σε βήρα ή θηέξληζκα, ζπληζηάηαη ε θάιπςε ηεο κύηεο θαη ηνπ ζηόκαηνο 

κε ην καλίθη ζην ύςνο ηνπ αγθώλα ή κε ραξηνκάληηιν θαη ζηε ζπλέρεηα 

απόξξηςε ηνπ ρξεζηκνπνηεκέλνπ ραξηνκάληηινπ ζηνπο θάδνπο 

απνξξηκκάησλ θαη επηκειέο πιύζηκν ησλ ρεξηώλ. 

 Τα παηδηά δε ζα πξέπεη λα πίλνπλ λεξό απεπζείαο από ηε βξύζε κε ην 

ζηόκα. Καιό ζα είλαη λα έρνπλ καδί ηνπο κπνπθαιάθη λεξνύ θαη λα 

ρξεζηκνπνηνύλ ηηο βξύζεο κόλν γηα ην γέκηζκά ηνπ.  

 Καηά ηελ είζνδν θαη ηελ έμνδν από ην Δξγαζηήξη Η/Υ ηα παηδηά ζα 

ρξεζηκνπνηνύλ ην αληηζεπηηθό αιθννινύρν δηάιπκα. Καηά ηελ ελαιιαγή 

ησλ ηκεκάησλ ζην Δξγαζηήξη ηα πιεθηξνιόγηα θαη ηα πνληίθηα ζα 

θαζαξίδνληαη.  
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 Οη απνπζίεο ησλ καζεηώλ δελ πξνζκεηξνύληαη, εθόζνλ ππνβιεζεί ζην 

ζρνιείν ζρεηηθή Υπεύζπλε Γήισζε. Η Υ.Γ. έρεη ήδε απνζηαιεί 

ειεθηξνληθά ζε όζνπο εθδήισζαλ ζρεηηθό ελδηαθέξνλ. 

 Σρεηηθά κε ηηο βεβαηώζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνζέιεπζεο ησλ 

παηδηώλ ζην ζρνιείν, πνπ ρξεηάδνληαη όζνη γνλείο πξνηίζεληαη λα 

ιάβνπλ άδεηα εηδηθνύ ζθνπνύ, ζα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα λα είλαη 

έηνηκεο ηελ επόκελε ηεο αίηεζεο ρνξήγεζεο, θαζώο ηα αηηήκαηα είλαη 

ήδε πνιιά!  

 Οη καζεηέο δελ πξέπεη πιένλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ηα ηειέθσλα ηνπ 

γξαθείνπ, αθνύ είλαη θνηλόρξεζηα. Ο Γ/ληήο ζα αλαιακβάλεη ηελ 

επηθνηλσλία, όπνηε απηό θξίλεηαη ζθόπηκν. 

 

7. Τνπαιέηεο 

Σηνλ ρώξν ησλ ληπηήξσλ ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα κε βξίζθνληαη πάλσ 

από δύν καζεηέο. Οπσζδήπνηε ζα ηεξείηαη ζεηξά κε ηηο πξνβιεπόκελεο 

απνζηάζεηο γηα ηελ είζνδν ζηελ ηνπαιέηα. 

Οη ηνπαιέηεο ζα επηηεξνύληαη ηελ ώξα ηνπ δηαιείκκαηνο. 

8. Γηαρείξηζε θξνπζκάησλ 

Σε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο καζεηήο εθδειώζεη ηε ζπκπησκαηνινγία 

ηνπ θξνύζκαηνο COVID-19 (ππξεηόο, βήραο, θεθαιαιγίεο, δύζπλνηα, 

δηάξξνηα, ιαράληαζκα, εκεηνί, ξίγνο, λαπηία) ζα κεηαθέξεηαη ζηελ αίζνπζα 

ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο (όπνπ δε ζα γίλνληαη καζήκαηα), ε νπνία θαη 

νξίδεηαη σο ρώξνο αζθαιείαο ηνπ ζρνιείνπ. Η λνζειεύηξηα ζα θνξά 

κάζθα, όηαλ πεξηζάιπεη καζεηέο. Οη δάζθαινη ζα αλαθέξνπλ ακέζσο 
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εθδειώζεηο ζπκπησκάησλ από καζεηέο ηνπ ηκήκαηόο ηνπο, όκσο κε ηε 

κέγηζηε δηαθξηηηθόηεηα. Οη γνλείο νθείινπλ λα παξαιακβάλνπλ ηα παηδηά 

ηνπο, ακέζσο κόιηο ελεκεξσζνύλ όηη παξνπζηάδνπλ θάπνην ζύκπησκα θαη 

λα ηα θξαηνύλ ζην ζπίηη γηα όζν δηάζηεκα απαηηείηαη. 

Η ρξήζε πξνζηαηεπηηθήο κάζθαο από ηνλ εθπαηδεπηηθό θαη ην ινηπό 

πξνζσπηθό ηνπ ζρνιείνπ είλαη πξναηξεηηθή. Υπνρξεσηηθή είλαη κόλν γηα ηε 

λνζειεύηξηα θαη ην Δ.Β.Π., εθόζνλ πεξηζάιπνπλ καζεηέο, αιιά θαη γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο ηεο Παξάιιειεο Σηήξημεο θαη ηνπο εηδηθνύο βνεζνύο, όηαλ 

θάλνπλ εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία.   

9. Αίζνπζεο δηδαζθαιίαο 

Τα ζξαλία έρνπλ πιένλ πξνζαλαηνιηζκό πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε, 

ώζηε λα κεηώλεηαη ε έθζεζε ησλ καζεηώλ ζε ζηαγνλίδηα από βήρα ή 

θηάξληζκα. Η απόζηαζε ησλ ζξαλίσλ έρεη εθηηκεζεί ζε 1,5 κέηξν δηαγώληα 

ην έλα από ην άιιν. 

Οη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ζα ρξεζηκνπνηνύληαη απνθιεηζηηθά από ηα 

δύν ππνηκήκαηα ηνπ θάζε ηκήκαηνο, ώζηε ζε πεξίπησζε εκθάληζεο 

ύπνπηνπ ή επηβεβαησκέλνπ θξνύζκαηνο λα πεξηνξίδεηαη ν αξηζκόο ησλ 

ζηελώλ επαθώλ. Γε ζα κνηξάδνληαη, δειαδή, ζε απηέο καζεηέο άιισλ 

ηκεκάησλ. Γπζηπρώο ε εθαξκνγή ηνπ θαλόλα απηνύ είλαη δύζθνιε ζε ό,ηη 

αθνξά ην Δξγαζηήξη Η/Υ. 
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10. Πξόγξακκα 

Γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ δηαηεξείηαη ην σξνιόγην 

πξόγξακκα (ΔΩΠ). Θα αλαπξνζαξκόδεηαη ζε ζρέζε κε ηηο ώξεο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ πνπ ζα ιάβνπλ άδεηα θαη ζα ηξνπνπνηείηαη θαζεκεξηλά ζε 

ζρέζε κε ηνπο εθηάθησο απόληεο εθπαηδεπηηθνύο θαηά ηα ζπλήζε. Θα 

ηξνπνπνηείηαη επίζεο γηα ηηο αλάγθεο θάιπςεο ηεο ύιεο ησλ καζεκάησλ, 

εθόζνλ θάηη ηέηνην θξίλεηαη αλαγθαίν από ηνπο δαζθάινπο ησλ ηκεκάησλ, 

θαη αθνύ έρεη πξνεγεζεί ζρεηηθή ελεκέξσζε ησλ παηδηώλ. 

Οη δηδαθηηθέο ώξεο ηνπ νινήκεξνπ κεηαθέξνληαη ζην πξσηλό γηα 

θάιπςε ησλ θελώλ. 

11. Καηαλνκή Τκεκάησλ 

Η θαηαλνκή ησλ ηκεκάησλ έγηλε κε βάζε ηελ αιθαβεηηθή ζεηξά, αιιά 

κε πξνζπάζεηα λα αθνινπζνύλ ηα αδέιθηα ζε δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ίδην 

πξόγξακκα. Αηηήκαηα γνλέσλ πνπ ππνβιήζεθαλ έγθαηξα θαη εθηηκήζεθαλ 

σο εύινγα έγηλε πξνζπάζεηα λα ηθαλνπνηεζνύλ. Αηηήκαηα πνπ ππνβιήζεθαλ 

κεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ ππνηκεκάησλ θαζώο θαη αηηήκαηα γηα 

πξνζαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ζρνιείνπ κε απηό όκνξσλ 

λεπηαγσγείσλ ή Γπκλαζίσλ είλαη εμαηξεηηθά δύζθνιν έσο πξαθηηθά 

αδύλαην λα ηθαλνπνηεζνύλ. 

Η θαηαλνκή έγηλε κε βάζε ηνπο εγγξαθέληεο καζεηέο, βάζεη νδεγίαο 

πνπ ιάβακε. Έρνπλ θαηαλεκεζεί, δειαδή, αθόκα θαη νη καζεηέο πνπ 

γλσξίδνπκε όηη δε ζα πξνζέιζνπλ ζην ζρνιείν. 
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Βάζεη ηεο ζρεηηθήο εγθπθιίνπ ηα ηκήκαηά καο πνπ έρνπλ ιηγόηεξνπο 

από 15 καζεηέο ζα κπνξνύζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ θάζε κέξα. Αθελόο, όκσο, 

νη αίζνπζέο ηνπο είλαη πνιύ κηθξέο θαη δελ πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο ησλ 

πξνβιεπόκελσλ απνζηάζεσλ. Αθεηέξνπ θξίζεθε ζθόπηκν θαη ζσζηό όια ηα 

παηδηά λα έρνπλ ηηο ίδηεο δηδαθηηθέο κέξεο.  

12. Δθπαηδεπηηθέο Δθδξνκέο / Σρνιηθέο - Αζιεηηθέο Δθδειώζεηο/ 

Γηνξηέο 

Όιεο νη παξαπάλσ δξάζεηο καηαηώλνληαη, βάζεη ζρεηηθήο νδεγίαο.  

13. Λήμε δηδαθηηθνύ έηνπο / Δπίδνζε Διέγρσλ Β΄ θαη Γ΄  ηξηκήλνπ / 

Τίηισλ πξνόδνπ / Τίηισλ ζπνπδώλ 

Σηηο 26 Ινπλίνπ ζα γίλεη ε επίδνζε Τίηισλ, δειαδή ηελ εκέξα απηή 

(ιήμε δηδαθηηθνύ έηνπο) δε ζα γίλνπλ καζήκαηα. Η επίδνζή ηνπο ζα γίλεη ζε 

δύν βάξδηεο. Γηα ηελ νξγάλσζε ηεο επίδνζεο ησλ ηίηισλ ζα ππάξμεη 

έγθαηξε αλαθνίλσζε. Οη ηίηινη ζπνπδώλ γηα ηα Γπκλάζηα κεηαθέξνληαη κε 

δηθή καο επζύλε ηελ ίδηα κέξα. Η θαηαλνκή ησλ καζεηώλ ηεο ΣΤ΄ ηάμεο ζηα 

Γπκλάζηα δελ έρεη αλαθνηλσζεί αθόκα.     

14. Κπιηθείν 

Γε ζα ιεηηνπξγήζεη. Τα παηδηά ζα πξέπεη λα έρνπλ καδί ηνπο ην 

θνιαηζηό ηνπο, ην νπνίν δελ ζα πξέπεη λα δηακνηξάδνληαη κε ηνπο/ ηηο 

θίινπο/-εο ηνπο. Παξαθαινύληαη όζνη έρνπλ θάπνην ρξένο πξνο ην θπιηθείν 

λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ εμόθιεζή ηνπ. Όζνη δε γλσξίδνπλ αλ έρνπλ θάπνην 

ρξένο ή ην αθξηβέο πνζό κπνξνύλ λα ελεκεξσζνύλ κέζσ ηνπ γξαθείνπ ηνπ 

Γ/ληή.   



7o Δημοτικό Σχολείο Γαλατσίου 
Καλλιεργώντασ την Aγάπη για τη Mάθηςη 

 

Δρυάδων 43, Γαλάτςι, 11146 
Τηλ. 210-292-2542, Fax 210-292-5323 

15. Οινήκεξν Πξόγξακκα 

Γε ζα ιεηηνπξγήζεη κέρξη λενηέξαο. Τα παηδηά ζα ζρνιάλε όια ζηηο 

13.15 κε ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ. 

16. Δγγξαθέο Οινήκεξνπ 2020-21 

Παξαθαινύληαη όζνη ελδηαθέξνληαη γηα ηελ εγγξαθή ησλ παηδηώλ ηνπο 

ζην Οινήκεξν Πξόγξακκα ηεο επόκελεο δηδαθηηθήο ρξνληάο θαη δελ έρνπλ 

πξνζθνκίζεη ή δελ έρνπλ ππνβάιεη ειεθηξνληθά αθόκα ηα ζρεηηθά έγγξαθα 

λα κεξηκλήζνπλ ζρεηηθά. 

17. Σρνιηθή Βηβιηνζήθε 

Γε ζα ιεηηνπξγήζεη κέρξη ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. 

Παξαθαινύληαη όζα παηδηά έρνπλ αθόκα βηβιία λα ηα επηζηξέςνπλ.  

 


