
7ο Δημοτικό Σχολείο Γαλατσίου 

                                                      Γαλάτσι, 10 / 9 / 2021 

 

Αγαπητοί γονείς,  

Σας ενημερώνουμε για θέματα σχετικά με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2021-

2022 και τον αγιασμό, όπως προβλέπονται από την εγκύκλιο «Λειτουργία Δημοτικών 

Σχολείων για το σχολικό έτος 2021-22», της 9ης Σεπτεμβρίου 2021. 

Κατά την έναρξη των μαθημάτων, τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 και λόγω των 

αναγκαίων μέτρων πρόληψης διασποράς του ιού COVID-19, o καθιερωμένος αγιασμός θα 

πραγματοποιηθεί στον αύλειο χώρο του σχολείου στις 9.30 π.μ., με εκπροσώπους 

εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών.  

Η ώρα προσέλευσης είναι από τις 9.10 π.μ. – έως τις 9.25 π.μ.. Πιο συγκεκριμένα: 

Τα παιδιά των τάξεων Β΄- ΣΤ΄ την ημέρα αυτή θα προσέλθουν στο σχολείο ΧΩΡΙΣ 

ΤΣΑΝΤΕΣ -  και θα μεταβούν αμέσως στις αίθουσές τους, για τις οποίες έχετε ενημερωθεί 

ηλεκτρονικά, υπάρχει σχετικό σχεδιάγραμμα και στην είσοδο του σχολείου. Την ώρα του αγιασμού 

οι μαθητές θα βρίσκονται στις τάξεις τους και θα τον παρακολουθούν από εκεί. 

Τα παιδιά της Α΄ τάξης, δηλαδή οι νέοι μαθητές μας θα παραμείνουν στο προαύλιο, 

ανά τμήμα, σύμφωνα με την κατανομή που έχετε ήδη λάβει και η οποία θα είναι και 

αναρτημένη σε πίνακες στην είσοδο του σχολείου. Τα παιδιά θα γνωρίσουν τις δασκάλες τους 

και τους/τις συμμαθητές/-τριες τους.  

Βιβλία, πρόγραμμα και υλικά θα δοθούν την επόμενη μέρα. 

Παρακαλούνται οι γονείς να μην εισέλθουν στον αύλειο χώρο του σχολείου και όσοι 

παραμείνουν έξω από τη σχολική μονάδα να τηρούν τις αποστάσεις, φορώντας τις μάσκες 

τους. 

Οι μαθητές των τάξεων θα αποχωρήσουν σταδιακά από το χώρο του 

σχολείου μετά την τέλεση του αγιασμού. Η ώρα αποχώρησης υπολογίζεται γύρω 

στις 10.15 πμ). 

 

 

Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 

Αγιασμός: 9.30 π.μ.– 10.15 π.μ. 

(Χωρίς τσάντες) 



 

 Την ημέρα του αγιασμού η είσοδος των μαθητών/-τριών στο σχολείο θα γίνεται με επίδειξη 

βεβαίωσης αρνητικού αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού τεστ. Θυμίζουμε ότι η διενέργεια 

αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) είναι υποχρεωτική για τους/τις μαθητές/ -τριες όλων των 

σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Εξαιρούνται του μέτρου τα παιδιά που έχουν 

ιστορικό νόσησης από COVID-19 εντός του τελευταίου 6μήνου. 

 Οι μαθητές υποχρεούνται στη διάρκεια του διδακτικού έτους να προσκομίζουν κάθε Τρίτη και 

Παρασκευή βεβαίωση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, που να έχει διενεργηθεί  έως είκοσι τέσσερις 

(24) ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα. 

 Κατ’ εξαίρεση, την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας κάθε σχολικής μονάδας ο πρώτος 

αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self test) διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την 

προσέλευση στη σχολική μονάδα. Ο δεύτερος έλεγχος, συστήνεται να διενεργείται την 3η ημέρα 

μετά τον πρώτο, δηλαδή αν ο πρώτος έλεγχος γίνει την Κυριακή 12/9, ο δεύτερος θα πρέπει να γίνει 

την Τετάρτη 15/9. 

Σχετικά με τη χρήση της μάσκας 

Η σωστή χρήση κατάλληλης προστατευτικής μάσκας (υφασμάτινης ή απλής χειρουργικής) 

είναι υποχρεωτική για τους/τις μαθητές/τριες σε όλες τις τάξεις, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό 

προσωπικό, καθώς και για τους επισκέπτες των σχολικών μονάδων. Απαλλάσσονται από την 

υποχρεωτική χρήση μάσκας μαθητές με γνωστική/αναπτυξιακή διαταραχή, διαταραχή 

συμπεριφοράς, ειδική πάθηση κλπ. 

Χρήση μάσκας δεν προβλεπεται κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Γυμναστικής καθώς 

και κατά τη διάρκεια της σίτισης. 

Η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική στους εσωτερικούς χώρους του σχολείου, στις 

αίθουσες διδασκαλίας την ώρα του μαθήματος, στους διαδρόμους και στην ουρά του κυλικείου. 

Είναι υποχρεωτική επίσης κατά την άφιξη και την αποχώρηση των μαθητών. Κατά το 

διάλειμμα οι μαθητές /-τριες βγάζουν τη μάσκα για να πάρουν το κολατσιό τους.  

 

Θέματα λειτουργίας του Σχολείου κατά την Πρώτη Εβδομάδα 

(Τρίτη 14 – Παρασκευή 17 Σεπτ. ) 

1. Όλοι οι μαθητές την πρώτη εβδομάδα θα σχολούν στις 13.15 . 

2. Πρώτα θα αποχωρούν τα τμήματα της Α΄ και της Β’, οι γονείς / κηδεμόνες των οποίων 

παρακαλούνται να βρίσκονται στις 13.10 καθημερινά έξω από την κεντρική θύρα του 

σχολείου (επί της οδού Δρυάδων), πίσω από τη μπάρα του πεζοδρομίου, φορώντας μάσκες 

και τηρώντας τις αποστάσεις. Τα παιδιά παραδίδονται από τις δασκάλες. Θα ακολουθούν 



τα τμήματα του Α΄ ορόφου και τελευταία τα τμήματα του Β΄ ορόφου (εξαιρείται το τμήμα 

Α3 που θα φεύγει με την υπόλοιπη Α΄ τάξη).  

3. Το ολοήμερο πρόγραμμά μας θα ξεκινήσει από 20 Σεπτεμβρίου. 

Λοιπά θέματα λειτουργίας του Σχολείου 

Στα μέτρα αποφυγής του συνωστισμού των μαθητών στο προαύλιο (που είναι αρκετά 

μικρό για τον αριθμό των μαθητών μας), το σχολείο μας θα εφαρμόσει πρόγραμμα ξεχωριστών 

διαλειμμάτων : οι Α΄, Β΄ και ΣΤ΄ τάξεις θα έχουν διάλειμμα στις 9.40-10.00 και 11.30 – 11.50 π.μ. 

ενώ οι Γ΄, Δ΄ και Ε΄ τάξεις στις 9.00-9.15, 10.45-11.00 π.μ. και 12.30-12.40 μμ. Η συνολική 

διάρκεια των διαλειμμάτων παραμένει η ίδια. 

 

Οδηγίες για το Ολοήμερο Πρόγραμμα 

 

Για τους μαθητές που θα φοιτήσουν στο Ολοήμερο: η ώρα της Σίτισης είναι 13.25 με 

14.00. Τα παιδιά, εφόσον φέρνουν φαγητό σε κατάλληλο τάπερ το αφήνουν το πρωί στο ψυγείο 

που βρίσκεται στον Α΄ όροφο, έξω από το εργαστήρι Πληροφορικής. Διαχωρισμός στο περιεχόμενο 

των τάπερ δεν μπορεί να γίνει, επομένως χρειάζεται προσοχή να μην τοποθετούνται τρόφιμα που 

δεν μπαίνουν στον φούρνο μικροκυμάτων σε αυτά (φέτα, φρούτα κλπ). Την ώρα της Σίτισης τα 

παιδιά παραλαμβάνουν ζεστά τα φαγητά τους έξω από τις αίθουσες του Ολοήμερου Προγράμματος.  

Πρέπει να θυμούνται να παίρνουν τα τάπερ μαζί τους όταν σχολάνε. Τα τάπερ θα πρέπει να έχουν 

γραμμένο με ανεξίτηλο μαρκαδόρο το όνομα και το τμήμα του παιδιού. Επαναλαμβάνουμε ότι το 

Ολοήμερο Πρόγραμμα ξεκινάει την Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου. Υπεύθυνη Ολοήμερου για το 

διδ. έτος 2021-2022 είναι η κα Ξενογιάννη Χρύσα. 

Πρωινή Ζώνη 7.00 -800 π.μ.: δεν θα λειτουργήσει τμήμα πρωινής υποδοχής, 7.00 έως 

8.00. καθώς δεν συγκεντρώθηκε ο ελάχιστος αριθμός αιτήσεων που να δικαιολογεί τη σύστασή του. 

Σχολικοί Τροχονόμοι: έχουν τοποθετηθεί και θα είναι από Δευτέρα στη Θέση τους. 

Καθαριότητα: Η καθαριότητα του σχολείου έχει ξεκινήσει από την Τετάρτη 8/9/2021. 

Στο σχολείο μας θα απασχοληθούν 2 συμβασιούχες καθαρίστριες, συνολικά για 10 ώρες 

ημερησίως. 

Κυλικείο: Το κυλικείο μας θα λειτουργήσει κανονικά, εναρμονισμένο με τις 

προδιαγραφές που θέτει ο ΕΟΔΥ (μάσκα, γάντια, αποστάσεις, απολυμαντικά). 

Βεβαιώσεις επίσκεψης για γονική άδεια θα δίνονται την ημέρα του Αγιασμού και την ώρα 

της άφιξης των μαθητών στην είσοδο του σχολείου από την κα Καραμπά. 

 

Για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά (210-2922542, 

2102221550) ή ηλεκτρονικά (7dimgala@sch.gr). 

 

Καλή σχολική Χρονιά! 

 Ο Δ/ντης 

Εργαζάκης Μανώλης 

mailto:7dimgala@sch.gr

