
Αγαπητοί γονείς, 

 

Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς θα πραγματοποιηθεί 

τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020. Η ώρα προσέλευσης των παιδιών σας έχει καθοριστεί στις 

10.45-11.00 π.μ. Οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου μας με απόφαση του συλλόγου 

διδασκόντων θα εισέρχονται και θα αποχωρούν από το χώρο του σχολείου από δύο πύλες 

και την ημέρα του αγιασμού 14-9-20 αλλά και όλη την υπόλοιπη χρονιά. Συγκεκριμένα, οι 

μεγαλύτερες τάξεις (Δ,Ε,Στ) από την κύρια πύλη που βρίσκεται επί της οδού Ρόδου και οι 

μικρότερες (Α,Β,Γ) από την πύλη της οδού Κυψελών. Κάθε φορά που θα εισέρχονται ή θα 

αποχωρούν από το Σχολείο, θα φορούν υφασμάτινη μάσκα (ευελπιστούμε να  επιδώσουμε 

στα παιδάκια σας τις μάσκες που υποσχέθηκε το υπουργείο μας την εβδομάδα που θα 

διανύσουμε).  

Για τη Δευτέρα 14-9-2020:  

Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα εισέλθουν στις τάξεις τους με την καθοδήγηση του 

διδακτικού προσωπικού. Θα ακολουθήσει η τελετή του Αγιασμού στην αυλή του Σχολείου με 

παριστάμενους εκπροσώπους εκπαιδευτικών και μαθητών. Στη συνέχεια ο ιερέας θα 

περάσει από όλες τις τάξεις για τον καθιερωμένο ραντισμό του Αγιασμού. Με το πέρας της 

τελετής το διδακτικό προσωπικό θα ενημερώσει τα παιδιά για τη χωστή χρήση της μάσκας, 

για τις αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται μεταξύ τους, για το μη δανεισμό προσωπικών 

αντικειμένων, τον τρόπο που θα παραμένουν στην αυλή του σχολείου σε ώρα διαλειμμάτων. 

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί θα επιδώσουν το πρώτο τεύχος των βιβλίων  όλων των μαθημάτων 

στα παιδιά σας (επομένως θα έλθουν με την τσάντα τους) καθώς και μια κατάσταση με τα 

μαθησιακά υλικά που θα πρέπει να τους τα προμηθεύσετε. Φέτος, για πρώτη φορά λόγω 

covid-19, θα πρέπει να τους προμηθεύσετε εκτός των άλλων έναν μαρκαδόρο για 

ασπροπίνακα καθώς και ένα ειδικό σφουγγαράκι. Όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες 

προβλέπεται να αποχωρήσουν στις 12.00. Σημειώνεται ότι με τη λήξη της τελετής του 

Αγιασμού, οι γονείς των παιδιών της Α΄ τάξης θα εισέλθουν με μάσκα και κρατώντας τις 

απαραίτητες αποστάσεις στην αυλή του Σχολείου για την καθιερωμένη ενημέρωση από τους 

δασκάλους της Α΄ τάξης. 

Για την Τρίτη και τις επόμενες ημέρες του σχολικού έτους: 

Τα παιδιά θα φορούν τις μάσκες σε όλους τους εσωτερικούς χώρους. Σύμφωνα με τις οδηγίες 

του Υπουργείου, οι μαθητές που δε θα φέρουν μάσκα δε θα γίνονται δεκτοί στο Σχολείο. 

Μόνο στα διαλείμματα δε θα τις φορούν. Ωστόσο, θα πρέπει να έχουν μια ειδική συσκευασία 

για να τις τοποθετούν όταν φθάνουν στην αυλή του σχολείου για το διάλειμμα. Τη μάσκα θα 

την ξαναβάζουν στη συσκευασία όταν θα ετοιμάζονται να εισέλθουν στον εσωτερικό χώρο 

μετά το διάλειμμα. Συνιστάται να έχουν νερό σε συσκευασία μαζί τους (μπουκαλάκι μέχρι να 

έρθουν τα παγουρίνα τους).  

Ο θεσμός «η τσάντα στο σχολείο για τουλάχιστον δύο σαββατοκύριακα το μήνα» δε θα 

εφαρμοστεί  για όσο θα ισχύουν τα μέτρα από τον ΕΟΔΥ. 

Η επίδοση των ελέγχων των τριμήνων θα πραγματοποιείται είτε με την επίδοση των ελέγχων 

σε φακέλους μέσω των παιδιών σας είτε ηλεκτρονικά. 

Το κυλικείο του σχολείου θα λειτουργεί. Οι υπεύθυνοι του κυλικείου έχουν λάβει σαφείς 

οδηγίες για την παράδοση των προϊόντων που θα πωλούν με τρόπο υγιεινό (σακουλάκι ή 

συσκευασία). Στο χώρο του κυλικείου όπως και σε κάθε τάξη θα υπάρχει αντισηπτικό για την 



απολύμανση των χεριών. Τα χέρια των παιδιών θα απολυμαίνονται κάθε φορά που θα 

εισέρχονται ή αποχωρούν από την αίθουσα. 

Τέλος, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μην στέλνετε τα παιδάκια σας στο σχολείο όταν 

παρουσιάζουν συμπτώματα γρίπης, ίωσης κ.τ.λ. Κρατήστε στο σπίτι για να αναρρώσουν. Η 

επιστροφή τους στο σχολείο θα πρέπει να πραγματοποιηθεί όταν δε θα παρουσιάζουν 

κανένα σύμπτωμα. Η είσοδος των γονέων στο σχολείο κατά την ώρα της λειτουργίας του 

Σχολείου δε θα επιτρέπεται πάρα μόνο για συγκεκριμένες περιπτώσεις (παραλαβή κάποιου 

παιδιού που είναι πολύ άρρωστο). Οι αιτήσεις για την έκδοση δικαιολογητικών φοίτησης 

κ.τ.λ. θα πραγματοποιείται από τις 13.15-13.30. 

Πιστεύω απόλυτα στη συνεργασία σας. Για οτιδήποτε προκύπτει θα είμαι πάντα 

διαθέσιμος.  

Θα ακολουθήσουν και άλλα μηνύματα στη συνέχεια.  

Να είστε πάντα καλά. 

Καλή, δημιουργική και ασφαλή σχολική χρονιά σε όλους 

 

Ο διευθυντής του Σχολείου  

      Τσέτσος Σταύρος 


