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Αγαπθτοί γονείσ και κθδεμόνεσ του ςχολείου μασ,  

Μία νζα ςχολικι χρονιά ξεκινάει και με χαρά υποδεχόμαςτε τουσ μακθτζσ/τριεσ μασ ςτο ςχολείο. Σαφώσ πρόκειται για μία ακόμθ 

δφςκολθ χρονιά αλλά κα κάνουμε ότι είναι δυνατόν προκειμζνου να εξαςφαλίςουμε τθν υγεία και τθν αςφάλεια των μακθτών του 

ςχολείου μασ. Οτιδιποτε ςασ απαςχολεί κα είμαςτε κοντά ςασ να το αντιμετωπίςουμε από κοινοφ, με διάκεςθ ςυνεργαςίασ και 

πάντα με γνώμονα το καλό των παιδιών. Το ίδιο επικυμοφμε και από εςάσ.  

Παρακάτω ςασ ςτζλνουμε οδθγίεσ λειτουργίασ του ςχολείου μασ, βάςει των Υπουργικών Αποφάςεων και εγκυκλίων που ζχουν 

ςταλεί από το ΥΠΑΙΘ.  

Από τθν Τρίτθ 14 Σεπτεμβρίου το ςχολείο κα λειτουργιςει κανονικά, όπωσ και το Ολοιμερο πρόγραμμα του ςχολείου και θ πρωινι 

ηώνθ (για τουσ μακθτζσ που ζχουν κάνει εγγραφι). Για τουσ μακθτζσ που φοιτοφν ςτο ολοιμερο πρόγραμμα κα πρζπει να 

φροντίςετε να ςτείλετε φαγθτό διότι δεν ζχουν ξεκινιςει ακόμθ τα ςχολικά γεφματα.   

Πρωινι προςζλευςθ μακθτών από τισ 8.05 πμ ζωσ τισ  8.10 πμ (μακθτζσ που δεν ζχουν εγγραφεί ςτθν πρωινι ηώνθ δεν 

προςζρχονται ςτο ςχολείο πριν από τισ 8:05 π.μ.). Τθρώντασ τισ οδθγίεσ του ΕΟΔΥ και του ΥΠΑΙΘ και προκειμζνου να αποφευχκεί ο 

ςυνωςτιςμόσ κατά τθν προςζλευςθ το πρωί οι μακθτζσ του ςχολείου τθσ Αδριανισ  (εκτόσ από αυτοφσ που μετακινοφνται με 

λεωφορείο ι φοιτοφν ςτθν πρωινι ηώνθ)  προςζρχονται ςτο ςχολείο ςτισ 8:05 π.μ. (οι μαθητζσ των Α΄και Β΄τάξεων) και 8:10 π.μ.( οι 

μαθητζσ των Γ΄και Δ΄τάξεων). Τα αδζρφια προςζρχονται ςτισ 8:10 π.μ. μαηί. Οι μακθτζσ του ςχολείου του Νικθφόρου (εκτόσ από 

αυτοφσ που μετακινοφνται με λεωφορεία) προςζρχονται ςτο ςχολείο ςτισ 8:10 π.μ..  

Ζναρξθ και διάρκεια μακθμάτων 8.15 με 13.15μμ. Οι μακθτζσ κα ζχουν μαηί τουσ το κολατςιό τουσ κακότι ςτο ςχολείο δεν 

λειτουργεί κυλικείο. 

Οι μακθτζσ  τόςο ςτισ 13.15 μ.μ. όςο και μετά το Ολοιμερο ςτισ 16.00 μ.μ. αποχωροφν ςφμφωνα με τθν υπεφκυνθ διλωςθ που κα 

προςκομίςουν ςτον/ςτθν εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ, ανά τμιμα ςε αποςτάςεισ.  Οι γονείσ που παραλαμβάνουν τα παιδιά τουσ από τθν 

είςοδο του ςχολείου κρατοφν  αποςτάςεισ και δεν ςυνωςτίηονται μπροςτά ςτθν πόρτα του ςχολείου.  

Στα διαλείμματα θ κάκε τάξθ ζχει το δικό τθσ χωριςμζνο χώρο και οι μακθτζσ διαφορετικών τμθμάτων δεν ζρχονται ςε επαφι.  

Οι μεταφορζσ ζχουν ξεκινιςει και ιςχφει το πρόγραμμα των λεωφορείων τθσ περαςμζνθσ ςχολικισ χρονιάσ. Ο ι μακθτζσ που 

ανεβαίνουν ςτο λεωφορείο φοράνε τθ μάςκα τουσ.  

Συςτινεται οι μακθτζσ να ζχουν μαηί τουσ δφο τουλάχιςτον μάςκεσ, ςε περίπτωςθ που λερωκεί ι υγρανκεί  θ μία.Κάκε μάςκα να 

είναι ςε διαφορετικό ςακουλάκι τροφίμων ι κικθ. Φροντίςτε να εφοδιάςετε τα παιδιά με τα δικά τουσ προςωπικά αντικείμενα. 

Υπενκυμίηουμε ότι δεν δανείηουν και δεν παίρνουν από άλλο ςυμμακθτι τουσ οποιοδιποτε αντικείμενο. Οι μακθτζσ κα πρζπει να 

ζχουν μαηί τουσ τον μαρκαδόρο πίνακα που τουσ είχε αγοράςει ο Σφλλογοσ Γονζων και Κθδεμόνων πζριςυ και το ςχολείο κα 

φροντίςει για το γζμιςμά του με μελάνι.  

Σασ ενθμερώνουμε ότι το προςωπικό κακαριότθτασ κα βρίςκεται από το πρωί ςτο ςχολείο και κα απολυμαίνει τακτικά τουαλζτεσ, 

τάξεισ και κοινόχρθςτεσ επιφάνειεσ. Κοινόχρθςτεσ αίκουςεσ και χώροι που χρθςιμοποιοφνται από διαφορετικά τμιματα, κα 

αερίηονται 15 λεπτά πριν μπει το επόμενο τμιμα. Τα κρανία κα απολυμαίνονται επίςθσ όταν είναι να μπουν άλλοι μακθτζσ. Θα 

απολυμαίνονται επίςθσ όλα τα αντικείμενα ςτο εργαςτιριο πλθροφορικισ μετά από κάκε ώρα μακιματοσ. 

Στισ  τάξεισ με μικρό αρικμό μακθτών ζχουν τοποκετθκεί κρανία και κα κάκονται ζνα παιδί ςε κάκε κρανίο.  

Μακθτισ ι μακιτρια που νοςεί με ςυμπτώματα νόςου κορονοϊοφ παραμζνει ςτο ςπίτι και επιςτρζφει ςτο ςχολείο μετά από τρία 

απφρετα εικοςιτετράωρα.Το ίδιο ιςχφει και αν νοςεί κάποιο μζλοσ τθσ οικογζνειασ. Ο μακθτισ παραμζνει ςτο ςπίτι και επιςτρζφει 

μετά τθν καραντίνα δζκα θμερών. Το ίδιο ιςχφει και για εκπαιδευτικό του ςχολείου.  

Αν οι μακθτζσ δυςαναςχετοφν με τθ χριςθ τθσ μάςκασ κα γίνονται διαλείμματα, ςτθν τάξθ και ςτθν αυλι του ςχολείου με τον/τθν 

εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ. 

Γονζασ που κζλει να ενθμερωκεί από τον εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ κα επικοινωνεί μαηί του τθλεφωνικά. Αν πρζπει να επιςκεφκεί το 

ςχολείο κα γίνεται κατόπιν επικοινωνίασ. Το ίδιο ιςχφει και για τθν επικοινωνία με τθν Δ/ντρια. 

Οποιοςδιποτε ειςζλκει ςτο χώρο του ςχολείου φοράει τθν μάςκα. Μάςκα φοράνε οι εκπαιδευτικοί και το προςωπικό 

κακαριότθτασ. Στο μάκθμα τθσ Φυςικισ Αγωγισ και κατά τθ διάρκεια τθσ ςίτιςθσ οι μακθτζσ δεν φοροφν τθν μάςκα τουσ.  

Ιδιαίτερα για τθν φετινι ςχολικι χρονιά προβλζπονται δφο Self-Test τα οποία θα γίνονται Δευτζρα και Πζμπτη και θα 

επιδεικνφονται ςτο ςχολείο κάθε Σρίτη και Παραςκευή. κα μοιράηουμε το αντίςτοιχο ζντυπο ςτουσ μακθτζσ ώςτε να το ζχετε. Η 

διανομι των Self-Test  ζχει ιδθ ξεκινιςει από τα φαρμακεία. Φροντίςτε να τα προμθκευτείτε. 

 Στθν περίπτωςθ που μακθτισ/τρια δεν επιδείξει τθν ςχολικι κάρτα κατά τθν είςοδό του/τθσ ςτο ςχολείο, τότε δεν γίνεται δεκτόσ/ι,  

παραμζνει ςτον ειδικό χώρο που ζχει διαμορφωκεί  για τθν αποφυγι περαιτζρω μετάδοςθσ του κορωνοϊοφ COVID -19, μζχρισ ότου 

οι γονείσ / κθδεμόνεσ τον/τθν παραλάβουν τθρουμζνων όλων των ιςχυόντων μζτρων προςταςίασ.  

Ευχόμαςτε να ζχουμε μία ήςυχη, δημιουργική και ευχάριςτη ςχολική χρονιά! 


