
         
         Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, 

 

Κατά τα δύο προηγούμενα σχολικά έτη, η ανάγκη λειτουργίας του σχολείου σε 
συνθήκες πανδημίας επέφερε διαφοροποιήσεις και τροποποιήσεις σε αρκετά 
στοιχεία της σχολικής ζωής και του προγράμματος, διαμορφώνοντας μια νέα σχολική 
πραγματικότητα, με στόχο την ασφαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας και την 
προστασία της υγείας όλων των μελών της σχολικής, αλλά και της τοπικής κοινότητας.  

    Σας είναι ήδη γνωστό ότι και κατά το νέο σχολικό έτος 2021 – 2022 τα σχολεία θα 
λειτουργήσουν εφαρμόζοντας στο σύνολό τους, συνδυαστικά, συστηματικά και 
υπεύθυνα όλα τα μέτρα προστασίας και τους κανόνες προφύλαξης, που έχουν 
ανακοινωθεί και συγκεκριμένα  

 Τη χρήση προστατευτικής μάσκας 

 Την τήρηση των αποστάσεων 

 Την εφαρμογή υγιεινής των χεριών και  
 Την πραγματοποίηση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test).  

     Για πληρέστερη ενημέρωση σάς υπενθυμίζουμε, επικαιροποιημένες και λόγω της 
αλλαγής λειτουργικότητας του σχολείου μας από  το νέο σχολικό έτος από εξαθέσιο 
σε πενταθέσιο, τις αλλαγές και διαφοροποιήσεις,  που έχουν επέλθει σε σημαντικά 
στοιχεία της  σχολικής ζωής και του προγράμματος.  

 
 

Α. ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 

 

         Όλες οι  αίθουσες διδασκαλίας διαμορφώθηκαν έτσι ώστε να μεγιστοποιείται 

η απόσταση μεταξύ των θέσεων των μαθητών και μαθητριών  και σε όλες 

υπάρχουν οι προβλεπόμενες συνθήκες καταλληλότητας, αναφορικά  με τον φυσικό 

αερισμό τους και την τήρηση των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας και υγιεινής. 

 

Λόγω του υφιστάμενου μαθητικού δυναμικού των τάξεων ( < 15 μαθητές ανά 

τμήμα) και του σχετικά μεγάλου μεγέθους των αιθουσών, ικανοποιήθηκε  και η 

συνθήκη ένας μαθητής ανά θρανίο και η τήρηση της απόστασης του 1,5 μ. σε όλα – πλην ενός - τα 

τμήματα. 

 

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 του ΕΟΔΥ, τα οποία έχουν σχέση 

 με τον φυσικό αερισμό των αιθουσών διδασκαλίας, την καθαριότητα των 

χώρων και την τακτική εφαρμογή απολυμαντικού στις επιφάνειες, 

 την τήρηση των αποστάσεων μεταξύ μαθητών και μαθητών εκπαιδευτικών , 

ώστε να αποφεύγεται η επαφή και ο συγχρωτισμός, σε συνδυασμό με τη λειτουργία του  



του σχολείου σε σταθερές ομάδες , 
 τη συχνή και ορθή εφαρμογή της υγιεινής των χεριών ( πλύσιμο ανά 

τακτά διαστήματα και εφαρμογή αντισηπτικού διαλύματος), 

 τη σωστή χρήση κατάλληλης προστατευτικής μάσκας (υφασμάτινης ή 

απλής χειρουργικής) από εκπαιδευτικούς και μαθητές, η οποία θα εφαρμόζεται 

αμέσως με την προσέλευση των παιδιών στο σχολείο, στις σχολικές αίθουσες και 

στους κλειστούς χώρους , αλλά και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων 

και υπάρχει συγκεκριμένος σχεδιασμός και κατανομή αρμοδιοτήτων για την 

εφαρμογή τους. 

 Έγινε προμήθεια όλων των απαραίτητων ειδών για την καθαριότητα και την 

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

επιφανειών και των αντικειμένων. 

 Δυστυχώς, δεν εξασφαλίσθηκε μέχρι σήμερα από το Δήμο Θηβαίων, όπως κατά 
τα δύο προηγούμενα σχολικά έτη, η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών καθαριότητας 
(καθαρισμού και απολύμανσης) καθ᾽ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου.  

 

Γ. ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ - ΠΡΟΑΥΛΙΣΜΟΣ 

 

 Προκειμένου να περιοριστεί η ανάμιξη,  η αλληλεπίδραση και ο συγχρωτισμός 

μεταξύ των μαθητών/μαθητριών κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων και να 
διασφαλίζεται η τήρηση των απαιτούμενων αποστάσεων μεταξύ τους,                                
     ο προαυλισμός των τάξεων κατά τα διαλείμματα γίνεται σε διακριτούς/ 
οριοθετημένους  χώρους και με καθορισμένη σειρά εξόδου/εισόδου.  

 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, φορώντας τη μάσκα τους, θα εισέρχονται στον αύλειο χώρο, όπου θα 

ευρίσκονται οι υπεύθυνοι για τη ρύθμιση της προσέλευσης1 και θα κινούνται 

κατευθείαν προς τις τάξεις τους, όπου θα ευρίσκονται οι εκπαιδευτικοί που έχουν 

διδακτικά καθήκοντα κατά την 1η 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. 
 

                                                             
1  Κάθε Τρίτη και Παρασκευή, οι μαθητές/μαθήτριες κατά την είσοδό τους θα επιδεικνύουν στους 

υπεύθυνους εκπαιδευτικούς το έντυπο (σχολική κάρτα) με το αποτέλεσμα του self-test, που 
πραγματοποίησαν  και δήλωσαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.  



 
Δεν θα 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 των μαθητών προς τις τάξεις θα γίνεται στις γνωστές από τα 

προηγούμενα σχολικά έτη καθορισμένες διαδρομές, με τις διαφοροποιήσεις που έχει 
επιφέρει η αλλαγή των αιθουσών ανάμεσα  σε Τάξεις. Υπενθυμίζουμε 
ότι οι βασικές διαδρομές στο προαύλιο είναι δύο (2), έχουν σημανθεί με   

    κώνους και θα υπάρχουν πάντα υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί να καθοδηγούν και να   
     ελέγχουν. 

 Για περισσότερη ασφάλεια και αποφυγή συγχρωτισμού, λόγω της δεδομένης 

στενότητας του δρόμου, παρακαλούμε, οι γονείς, οι οποίοι μεταφέρουν τα παιδιά 

με αυτοκίνητο να μεριμνήσουν ώστε : 

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

       μαθητών/μαθητριών και 

 να προσέρχονται προγραμματισμένα , στο μέτρο που αυτό είναι δυνατόν, 
κατά τα χρονικά διάστημα από 08.00΄ -  08.10 ΄ οι Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Τάξεις  και 

αντίστοιχα από 08.10΄ έως 08.15΄ οι Α΄και Β΄  Τάξεις. Γονείς με περισσότερα από  
από ένα παιδιά να ενεργούν  ανάλογα  και  σύμφωνα με το πρόγραμμα του  

μικρότερου. 

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

απαγορεύεται και για να πραγματοποιηθεί πρέπει να υπάρξει έγκαιρη 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 

 

       Για  την τήρηση των αποστάσεων  και την αποφυγή συνωστισμού των 
μαθητών/ μαθητριών , αλλά και των αναμενόντων συνοδών γονέων/κηδεμόνων 
στην κύρια είσοδο του σχολείου (κεντρική αυλόπορτα), η αποχώρηση κατά το 
σχόλασμα θα γίνεται σταδιακά, ανά τάξη/τμήμα και από διαφορετικές εξόδους,   
θα ρυθμίζεται από τους εκπαιδευτικούς και θα επιβλέπεται από τον Διευθυντή. 
 

 
        
 
 
 
 
 

 

ΤΑΞΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ    ΩΡΑ  ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ                        ΕΞΟΔΟΣ 

Α΄ και Ε΄ 13.15΄ Από την πόρτα του Γηπέδου Μπάσκετ 

Β΄, Γ΄-Δ΄, ΣΤ΄ 13.15΄ Από την κεντρική αυλόπορτα  

ΟΛΟΗΜΕΡΟ 15.00΄ ή 16.00΄ Από την κεντρική αυλόπορτα  



  Παρακαλούμε, να σταθμεύετε τα αυτοκίνητά σας μακριά από τις  εξόδους, να 

μην συγκεντρώνεστε κοντά σε αυτές  και αν χρειαστεί να πλησιάσετε, να 

περιμένετε την σειρά εξόδου της τάξης των παιδιών σας.  

  Σε κάθε περίπτωση, παρακαλούμε, οι αναμένοντες γονείς να φορούν μάσκα και  
να τηρούν μεταξύ τους τις προβλεπόμενες αποστάσεις, γεγονός το οποίο θα 

«εισπράττεται» θετικά από τους μαθητές/μαθήτριες και θα λειτουργεί παραδειγματικά.  
 

 

 ΣΤ. ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

 

 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 

 

 Συζητήστε με τα παιδιά, με στόχο την κατάλληλη προετοιμασία τους και  
τη διαμόρφωση θετικής τους στάσης, τη σ ημασία και την αναγκαιότητα της  

εφαρμογής και της τήρησης όλων των προφυλάξεων και των κανόνων ( χρήση 
μάσκας, κανόνες υγιεινής, αποστάσεις), όχι μόνο στην τάξη και στους υπόλοιπους 

χώρους του σχολείου, αλλά παντού. Η συμπεριφορά των ενηλίκων, ιδιαίτερα των 

γονέων και των  εκπαιδευτικών τους, λειτουργεί  ως ισχυρό  πρότυπο για τα       

παιδιά και επηρεάζει τη διαμόρφωση των δικών τους στάσεων και                                                     
συμπεριφορών.  Ας εκφραστούμε, λοιπόν, στα παιδιά με τρόπο, ο οποίος θα 
δηλώνει τη θετική μας στάση,  και   δεν  θα  περιέχει  κακή   κριτική για την  

αναγκαιότητα  ή  την  αποτελεσματικότητα των μέτρων και αρνητικούς   

ή  απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για πρόσωπα που σχετίζονται με τη  λήψη τους. 
              Ας μην κρίνουμε τους κανόνες, ακόμα κι αν εκτιμούμε προσωπικά 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 ν α   τ α  συμβουλεύουμε να τους εφαρμόζουν συνολικά και 
με συνέπεια  και να ακολουθούν τις οδηγίες του σχολείου και των εκπαιδευτικών. 

 

 Καθαρίζετε και ελέγχετε καθημερινά τη σχολική τσάντα, ώστε να υπάρχουν 
μέσα μόνο τα απαραίτητα  – σύμφωνα με το πρόγραμμα της κάθε  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 εκπαιδευτικών ή των μαθητών/ μαθητριών. 
Απαγορεύεται ο δανεισμός, η ανταλλαγή και γενικά η χρήση αντικειμένων, τα οποία 
ανήκουν σε αλλον 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 . 
 



 

 Εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή σας στο θέμα των προστατευτικών 

μασκών που θα χρησιμοποιούν τα παιδιά και στους χώρους, όπου αυτές θα 
τοποθετούνται. Προτείνουμε να είναι εφοδιασμένα τουλάχιστον με (3) μάσκες  
 για χρήση κατά τη διάρκεια του κανονικού προγράμματος και επί πλέον δύο(2) για το  
Ολοήμερο. Οι καθαρές μάσκες θα  τοποθετούνται σε πλαστικό φάκελο με «κλιπ» ή σε 
κλειστό κουτί τύπου «τάπερ», που θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό 
αυτό και θα έχουν μεγεθος που θα διευκολύνει τις κινήσεις των παιδιών. Στη συνέχεια, 
η συσκευασία θα τοποθετείται σε συγκεκριμένο χώρο της σχολικής τσάντας, που θα 
επιλέγετε σε συνεργασία με τα παιδιά. 
      Παράλληλα, στην σχολική τους τσάντα θα υπάρχει  και αντίστοιχος φάκελο, θήκη ή   
κουτί, για να τοποθετούν οι μαθητές/μαθήτριες τις χρησιμοποιημένες μάσκες, οι 
οποίες θα επιστρέφονται στο σπίτι. Συστήνουμε, ο χώρος της σχολικής τσάντας,στον 
οποίο θα ευρίσκεται η συσκευασία με τις χρησιμοποιημένες μάσκες, να μην 
χρησιμοποιείται – αν είναι δυνατόν – για άλλο σκοπό. 

 Απαραίτητα να μεριμνήσετε ώστε τα παιδιά να έχουν πάντα μαζί τους 

ατομικό μπουκαλάκι ή παγούρι με νερό και το φαγητό τους (δεκατιανό) σε ειδικό 

χώρο. 
 Καλό είναι, επίσης, να έχουν μαζί τους χαρτομάντιλα, μωρομάντιλα,  

και αντισηπτικά μαντιλάκια ή ότι άλλο  σχετικό,  με την ατομική τους υγιεινή 
και προστασία επιθυμείτε, ως   γονείς,  να είναι εφοδιασμένα. 

   Μαθητές   με οποιαδήποτε συμπτώματα ασθένειας  δεν  πρέπει να 

προσέρχονται στο σχολείο, αλλά να παραμένουν στο σπίτι και να ενημερώνεται 

άμεσα και υπεύθυνα  η σχολική  μονάδα. Συστήνουμε, να κάνετε ανά τακτά  

χρονικά διαστήματα θερμομέτρηση των παιδιών και απαραίτητα το πρωί, πριν την 

αναχώρηση τους για το σχολείο. 
 
 

 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. 

 Εκπαιδεύονται  να εφαρμόζουν με ορθό και ενεδειγμένο τρόπο τη χρήση της  
προστατευτικής μάσκας, ώστε τα οφέλη από τη συγκεκριμένη προφύλαξη να είναι  
τα μέγιστα δυνατά. 

 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. 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Αγαπητοί/-ές  μας γονείς, 
 

 Η  συναντίληψη και η συνεργασία σας στην  κοινή προσπάθεια της  
συστηματικής και συνδυαστικής εφαρμογής των μέτρων προφύλαξης για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας, διευκολύνει το έργο μας και 
ισχυροποιεί τις ελπίδες όλων μας  για αίσια αποτελέσματα.   

 
 

  Καλά μας παιδιά, 
 

 Συνεχίζουμε να λειτουργούμε με υπομονή, πειθαρχία και υπευθυνότητα, για να 
ΜΕΝΟΥΜΕ ΥΓΙΕΙΣ εμείς και όσοι αγαπάμε. Η υγεία όλων μας είναι πολύτιμη και η 
ζωή τόσο όμορφη, που είναι άδικο να τις βάλουμε σε κίνδυνο από απροσεξία ή 
αδιαφορία. Οφείλουμε να τις προστατέψουμε.  Και είμαστε βέβαιοι και βέβαιες ότι θα 
το καταφέρουμε, διατηρώντας το περιβάλλον  του σχολείου μας ασφαλές, ώστε να 
συνεχίσει τη «ζωντανή»  λειτουργία του χαρούμενα και δημιουργικά, με την παρουσία 
όλων μας. 
 

      Με εκτίμηση και αγάπη, 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 

Για οποιαδήποτε απορία σας,  επικοινωνήστε με το  Σχολείο,           

επιλέγοντας, όποιο μέσο/τρόπο  κρίνετε  –  κατά περίπτωση  –                                     

ως καταλληλότερο και   θεωρώντας                                                               

υποχρέωση και χαρά μας την ενημέρωση και την εξυπηρέτησή σας . 

•  Τηλέφωνο Σχολείου :  2262 0 98277 

                                •  Ε-mail  Σχολείου :  dimkap@sch.gr 

               •  Kινητό (και Viber) Διευθυντή :  6980126529 

Αμέσως με το άνοιγμα του σχολείου, θα ενημερωθείτε σχετικά με 

τους τρόπους  επικοινωνίας σας με τους εκπαιδευτικούς.  


