
8Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

ΣΧ. ΕΤΟΣ 2020-21, 8/01/2021 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, 

Το σχολείο μας, ενόψει της επανέναρξης λειτουργίας, και προκειμένου να εξασφαλιστούν συνθήκες ασφάλειας και 

υγιεινής για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, επικαιροποιεί τους  κανονισμούς λειτουργίας του και 

προχωρείστις παρακάτω αλλαγές: 

 

1. ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ: 

• Οι καγκελόπορτες που οδηγούν στο προαύλιο θα χρησιμοποιούνται και οι δύο και θα ανοίγουν από τις 

8.00 π.μ.. 

• Οι Α’, Β’ και Γ’ τάξεις θα προσέρχονται από τις 8.00 έως τις 8.10 π.μ. 

• Οι Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξεις θα προσέρχονται από τις 8.10 έως τις 8.20 π.μ. 

Τα αδέρφια θα εισέρχονται μαζί ακόμη και αν είναι από διαφορετική τάξη. 

• Η πόρτα θα παραμένει ανοιχτή και υπό επίβλεψη το αργότερο έως τις 8.25. Κατόπιν θα κλειδώνεται και η 

είσοδος αργοπορημένων μαθητών θα γίνεται στο πρώτο διάλειμμα. 

• Η αποχώρηση των γονέων επιβάλλεται να γίνεται άμεσα για την αποφυγή συγχρωτισμού. Σας 

παρακαλούμε να αποφεύγονται οι συζητήσεις και η παράταση της παραμονής σας έξω από το σχολείο. 

 

2. ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΑΣΜΑ: 

 

• Για την αποχώρηση έχουν διαχωριστεί οι δυο καγκελόπορτες του προαυλίου ως εξής: 

 

➢ Από τη μεγάλη πόρτα αποχωρούν τα τμήματα: Α1, Β1, Β2, Δ1, Ε1 ΚΑΙ ΣΤ2. 

➢ Από τη μικρή πόρτα αποχωρούν τα τμήματα: Δ2, Γ1, Ε2 και ΣΤ1΄. 

 

• Οι ώρες αποχώρησης έχουν διαφοροποιηθεί και θα γίνονται σταδιακά ως εξής: 

 

➢ Οι μαθητές της Α και Β τάξης θα σχολούν από τις 13.00 έως τις 13.05 μ.μ. 

➢ Οι μαθητές της Γ και Δ τάξης θα σχολούν από τις 13.05 έως τις 13.10 μ.μ. 

➢ Οι μαθητές της Ε και ΣΤ τάξης θα σχολούν από τις 13.10 έως τις 13.15 μ.μ. 

 

✓ Όσοι μαθητές είναι αδέρφια, οι μεγαλύτεροι θα ακολουθούν και θα σχολούν μαζί με τα μικρότερα 

αδέρφια τους (οι εκπαιδευτικοί θα δώσουν τις σχετικές οδηγίες στα παιδιά) . 

 

Παρακαλούνται οι γονείς να παραλαμβάνουν εγκαίρως τα παιδιά τους και να μην παραμένουν στις 

εξόδους ή στον περιβάλλοντα χώρο και να αποχωρούν άμεσα για την αποφυγή του συνωστισμού. 

Επίσης, κατά την περίοδο αναμονής του σχολάσματος, να τηρούνται οι αποστάσεις και μεταξύ των 

γονέων. 

 

Το πρόγραμμα των μαθημάτων και των διαλειμμάτων δεν αλλάζει και παραμένει το ίδιο. 

 

❖ Η ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ  11/1/2021 



 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ: 

 

 

Για την προσέλευση το πρωί: 

• Οι μαθητές θα προσέρχονται σταδιακά – σύμφωνα με το ωράριο που προαναφέρθηκε – με την 

ομπρέλα τους. 

• Για όσα μικρότερα παιδιά χρειάζεται συνοδεία γονέα για τη διαδρομή από την εξωτερική έως την 

κεντρική τζαμόπορτα, ο γονέας – συνοδός θα εισέρχεται από τη μεγάλη πόρτα και θα αποχωρεί 

από τη μικρή. 

• Οι γονείς του Δ’2, θα παραλαμβάνουν τους μαθητές από την καγκελόπορτα στο τέλος της μεγάλης 

ράμπας στο προαύλιο (δεξιά του κτηρίου μας). 

 

Για την αποχώρηση το μεσημέρι: 

• Οι γονείς θα μπαίνουν στο σχολείο από τη μεγάλη πόρτα σταδιακά, σύμφωνα με το ωράριο που 

αναφέρθηκε παραπάνω. Αφού παραλάβουν το παιδί τους,θα αποχωρούν από τη μικρή πόρτα. 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ Η ΝΕΑ ΑΥΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΟΜΑΛΟ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ,ΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ 2021 ΝΑ ΕΙΝΑΙ  ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΜΑΘΗΤΕΣ, ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, ΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑ 

ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ. 

 

  

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 


