
    

   Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,  

    Σε συνέχεια της προηγούμενης επικοινωνίας μας, ολοκληρώνουμε την πρώτη φάση 

της ενημέρωσής σας σε επιλεγμένα σημεία της νέας σχολικής πραγματικότητας, 

όπως αυτή διαμορφώνεται μετά τις διαφοροποιήσεις και τις τροποποιήσεις 

στοιχείων της σχολικής ζωής και του προγράμματος, σύμφωνα με τις οποίες θα 

πραγματοποιηθεί η επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων και η επάνοδος των 

μαθητών. 

 

Α.  ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ   ΑΙΘΟΥΣΩΝ 

      Λόγω του υφιστάμενου μαθητικού δυναμικού των τάξεων (≤ 15 μαθητές ανά τάξη )  

και του σχετικά μεγάλου μεγέθους των αιθουσών, δεν προέκυψε ανάγκη χωρισμού 

σε υποτμήματα και εκ περιτροπής διδασκαλία. Σημειώνουμε μόνο την αμοιβαία  

αλλαγή  αιθουσών ανάμεσα σε δύο τάξεις.  

      Όλες τις αίθουσες διδασκαλίας διαμορφώθηκαν έτσι ώστε να μεγιστοποιείται οι 

απόσταση μεταξύ των μαθητών και σε όλες  υπάρχουν οι  προβλεπόμενες συνθήκες 

καταλληλότητας αναφορικά με την τήρηση των αποστάσεων , τον φυσικό αερισμό 

τους και την τήρηση των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας και υγιεινής.   

Β.  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

•  Έχουν ληφθεί, με φροντίδα του Διευθυντή και των εκπαιδευτικών όλα τα 

κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης της υγείας των μαθητών, σύμφωνα με 

τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Ε.Ο.Δ.Υ., 

τα οποία έχουν σχέση  

� Με τον φυσικό αερισμό των αιθουσών διδασκαλίας, 

� Την αποφυγή συγχρωτισμού  

� Την τήρηση των οδηγιών καλής υγιεινής χεριών ( πλύσιμο ανά τακτά 

διαστήματα  και εφαρμογή αντισηπτικού διαλύματος) 

και υπάρχει συγκεκριμένος σχεδιασμός και κατανομή αρμοδιοτήτων για την 

εφαρμογή τους. 

 

•  Εξασφαλίστηκε, σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης   του 

Δήμου Θηβαίων, η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών καθαριότητας (καθαρισμός και 

απολύμανση) καθ᾿ όλη τη διάρκεια  της λειτουργίας του σχολείου και 



 

•  Έγινε προμήθεια όλων των απαραίτητων ειδών  για την καθαριότητα και την 

απολύμανση των μαθητών, των εκπαιδευτικών, αλλά και  των χώρων και 

αντικειμένων.  

Γ. ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ - ΠΡΟΑΥΛΙΣΜΟΣ 

• Προκειμένου να περιοριστεί η ανάμιξη και η αλληλεπίδραση  μεταξύ των 

μαθητών – μαθητριών κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων και να διασφαλίζεται η 

τήρηση των απαιτούμενων αποστάσεων μεταξύ τους , αναπροσαρμόστηκε το 

ωρολόγιο πρόγραμμα,  έτσι ώστε ο προαυλισμός των τάξεων να γίνεται σε 

διαφορετικούς χρόνους και σε διακριτούς/ οριοθετημένους   χώρους και  

καθορίστηκε σειρά εξόδου/εισόδου  των  τάξεων. 

 

• Παράλληλα, αυξήθηκε ο αριθμός των εφημερευόντων εκπαιδευτικών στο 

ανώτατο δυνατό όριο. 

 

Δ. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ 

    Για αποφυγή συνωστισμού κατά την προσέλευση των μαθητών/μαθητριών   και 

την  τήρηση των προβλεπόμενων αποστάσεων,  σας  ενημερώνουμε ότι  : 

• Η προσέλευση  θα γίνεται  κατά το χρονικό διάστημα από 08.00΄ έως 08.15΄ . Τα 

παιδιά θα εισέρχονται στον αύλειο χώρο, όπου θα ευρίσκονται οι  υπεύθυνοι για τη 

ρύθμιση της προσέλευσης εκπαιδευτικοί,  και θα κινούνται κατευθείαν προς τις 

τάξεις τους, όπου  θα ευρίσκονται οι εκπαιδευτικοί που έχουν διδακτικά καθήκοντα 

κατά την 1
η
 ώρα.  Θα εισέρχονται και θα κάθονται στα θρανία/θέσεις  τους, όπως 

αυτές έχουν καθορισθεί και θα τους υποδειχθούν από τους εκπαιδευτικούς,   

περιμένοντας την έναρξη του μαθήματος.                                                                                   

      Δεν πραγματοποιείται  η συγκέντρωση στον προαύλιο χώρο πριν από την έναρξη 

του ωρολογίου προγράμματος και η καθιερωμένη πρωινή προσευχή και επικοινωνία 

γίνονται εντός των αιθουσών. 

 

• Η κίνηση προς τις τάξεις θα γίνεται στις γνωστές συγκεκριμένες διαδρομές, με 

την διαφοροποίηση που έχει επιφέρει η αμοιβαία αλλαγή  αιθουσών ανάμεσα στις 

Β΄ και Ε΄ Τάξεις. Συγκεκριμένα, οι μαθητές της Β΄ Τάξης, μετά την είσοδο στο 

προαύλιο θα κινηθούν προς τη νέα τους αίθουσα  προχωρώντας δεξιά, ενώ 

αντίστοιχα της Ε΄ θα προχωρήσουν ευθεία, για να κατεβούν από τα σκαλοπάτια στο 

κάτω προαύλιο. 



• Για  διευκόλυνση και περισσότερη ασφάλεια, με δεδομένη τη στενότητα του 

δρόμου,  παρακαλούμε, οι γονείς, οι  οποίοι μεταφέρουν τα παιδιά με  αυτοκίνητο να 

μεριμνήσουν ώστε :   

� να προσέρχονται προγραμματισμένα – στο μέτρο που αυτό είναι δυνατόν -   

κατά τα  χρονικά  διάστημα από 08.00΄ -  08.10 ΄ οι Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Τάξεις   και 

αντίστοιχα από 08.10΄ έως 08.15΄  οι  Α΄, Β΄ και  Γ΄ Τάξεις. Γονείς με περισσότερα από 

ένα παιδιά να ενεργήσουν ανάλογα και σύμφωνα με το πρόγραμμα του μεγαλύτερου  

και  

� να  μην «κλείνουν» την είσοδο κατά τη διάρκεια της αποβίβασης των 

μαθητών. 

 

• Είσοδος γονέα στο χώρο του Σχολείου κατά την ώρα της λειτουργίας  του 

απαγορεύεται και για να πραγματοποιηθεί πρέπει να υπάρξει επικοινωνία με τον 

Διευθυντή,   να εκτιμηθεί η αναγκαιότητα και να προσδιοριστεί με συνεννόηση ο 

χρόνος. Στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη η χρήση 

προστατευτικής μάσκας.  

 

Ε.  Α Π Ο Χ Ω Ρ Η Σ Η 

• Αντίστοιχα με την προσέλευση, για αποφυγή συνωστισμού κατά την αποχώρηση                

των μαθητών/μαθητριών   και την  τήρηση των προβλεπόμενων αποστάσεων,  σας  

ενημερώνουμε ότι αυτή θα γίνεται σταδιακά ανά τάξη,  θα ρυθμίζεται από τους 

εκπαιδευτικούς και  θα επιβλέπεται από τον Διευθυντή του σχολείου. 

 

• Παρακαλούμε, να σταθμεύετε τα αυτοκίνητά σας μακριά από την έξοδο, να μην 

συγκεντρώνεστε κοντά σε αυτήν και αν χρειαστεί να πλησιάσετε, να περιμένετε την 

σειρά εξόδου της τάξης άλλως να περιμένετε, ιδιαίτερα τα μεγάλα παιδιά,  στο 

αυτοκίνητο.    

 

ΣΤ.  ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

 

• ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ                                                                                      

� Συζητήστε  με τα παιδιά  σας τη σημασία της τήρησης αποστάσεων και 

κανόνων υγιεινής τόσο στην τάξη όσο και στους υπόλοιπους χώρους του σχολείου για 

το καλό όλων μας. 

� Ας  μην κρίνουμε τους κανόνες, ακόμα κι αν εκτιμούμε ότι υπάρχει κάποια 

υπερβολή στην ανάγκη εφαρμογής τους, αλλά να ενημερώνουμε   τα παιδιά ότι 



διαμορφώθηκαν από τους ειδικούς επιστήμονες  με στόχο την προστασία μας  και 

αποδείχθηκαν ιδιαίτερα αποτελεσματικοί και να τα συμβουλεύουμε να τους 

εφαρμόζουν και να ακολουθούν  τις οδηγίες του σχολείου και των εκπαιδευτικών. 

� Καθαρίζετε  και ελέγχετε  καθημερινά την σχολική τσάντα ,  ώστε να 

υπάρχουν μέσα μόνο τα απαραίτητα – σύμφωνα με το πρόγραμμα της ημέρας – 

βιβλία και τετράδια  και φροντίζετε  η κασετίνα του παιδιού να περιέχει τα αναγκαία 

σχολικά είδη έτοιμα προς χρήση (π.χ. ξυσμένα μολύβια),  ώστε να είναι άμεσα 

διαθέσιμα για το ίδιο.  

     Σημειώνουμε ότι στο σχολείο δεν υπάρχει, πλέον, τίποτα κοινόχρηστο, υλικά ή 

είδη που διαμοιράζονται μεταξύ των εκπ/κών ή των μαθητών και απαγορεύεται  ο 

δανεισμός,  η ανταλλαγή  και γενικά η χρήση αντικειμένων, τα οποία ανήκουν σε 

άλλον και ως εκ  τούτου η προετοιμασία μας πρέπει να είναι ανάλογη. 

� Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, θα παρακαλούσαμε, να προμηθευτείτε  από 

ένα μαρκαδόρο λευκοπίνακα χρώματος μαύρου, για κάθε παιδί, τον οποίο θα έχει 

καθημερινά στην κασετίνα του, για να τον χρησιμοποιεί όταν θα γράφει στον πίνακα 

της τάξης . 

� Απαραίτητα θα μεριμνήσετε ώστε τα παιδιά να έχουν πάντα μαζί τους 

μπουκαλάκι με νερό και το φαγητό τους (δεκατιανό) σε ειδικό χώρο.  

� Καλό είναι , αν είναι εφικτό, να έχουν μαζί τους αντισηπτικά μαντιλάκια και 

χαρτομάντηλα.  

� Μαθητές με οποιαδήποτε συμπτώματα ασθένειας δεν πρέπει να προσέρχονται 

στο σχολείο, αλλά να παραμένουν στο σπίτι.  Συστήνουμε, να κάνετε ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα θερμομέτρηση των παιδιών. 

� Εκτιμούμε ότι δεν είναι υπερβολικό -  λόγω της εποχής -   και προτείνουμε,  τη 

 χρήση από τους μαθητές καπέλου στους εξωτερικούς χώρους. 

 

• ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  

� Τα παιδιά επικοινωνούν μεταξύ τους αποφεύγοντας την επαφή και τον 

συνωστισμό, τηρώντας σχολαστικά και χωρίς καμία εξαίρεση  τις αποστάσεις σε 

όλους τους χώρους του σχολείου. 

� Δεν  ανταλλάσουν μεταξύ τους ούτε με τους εκπαιδευτικούς αντικείμενα. 

� Πίνουν  νερό από το μπουκαλάκι τους και ΠΟΤΕ  απευθείας από τη βρύση. 

� Θυμούνται και εφαρμόζουν με σχολαστικότητα τους κανόνες καθαριότητας και 

ατομικής υγιεινής σε όλους τους χώρους του σχολείου (αίθουσα, προαύλιο, 

τουαλέτα). 



� Απορρίπτουν τα χρησιμοποιημένα είδη (π.χ. χαρτομάντηλα) στους κάδους και 

τα δοχεία απορριμμάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες, και δεν τα πετούν κάτω ή τα 

βάζουν στη σχολική τσάντα  και στις τσέπες τους.  
  

Ζ. ΕΙΔΙΚΗ  ΑΝΑΦΟΡΑ 

    Αν παρουσιαστούν συμπτώματα σε μαθητή ή μαθήτρια κατά τη διάρκεια 

λειτουργίας του σχολείου, θα υπάρξει από μέρους μας άμεση ενημέρωση των 

γονέων/ κηδεμόνων και ενέργειες κατά τα προβλεπόμενα.  

 

    Για οποιαδήποτε απορία σας,  επικοινωνήστε με το Σχολείο, θεωρώντας 

υποχρέωση και χαρά  μας την ενημέρωση και την εξυπηρέτησή σας.  

    Επικοινωνία: 22620-98277(Τηλέφωνο Σχολείου)  ή 6980126529 (κινητό 

Διευθυντή)  ή  στο  email του σχολείου dimkap@sch.gr  

 

Με την απόλυτη βεβαιότητα της συνεργασίας σας και την απεριόριστη εκτίμησή μου, 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 


