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ΠΡΟΣ: ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ 

  
                                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Έναρξη μαθημάτων-διαζώσης εκπαίδευσης- μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων 
  

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες  
Με την ευκαιρία της έναρξης των μαθημάτων  μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων θα ήθελα  εκπροσωπώντας και 
τους εκπαιδευτικούς του Σχολείου μας,  να σας ευχηθώ καλή χρονιά, ευτυχισμένο το νέο έτος με υγεία, χαρά και 
αισιοδοξία! 
 
Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι   τα Δημοτικά σχολεία ξεκινούν τη λειτουργία της δια ζώσης εκπαίδευσης τη 
Δευτέρα 11  Ιανουαρίου 2021. 
 
Παράλληλα με τη  γνωστική, συναισθηματική κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών μας που αποτελεί πρωταρχικό στόχο 
του Σχολείου, επιδίωξή μας είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος , το οποίο θα πληρεί τις προϋποθέσεις ασφάλειας 
και συνεχούς προστασίας  μαθητών , εκπαιδευτικών, γονέων δεδομένων των απαιτήσεων που προκύπτουν λόγω των 
ιδιαίτερων συνθηκών. 
Συνεπώς επιστρέφουμε  στις νέες «συνήθειες» που έχει επιβάλει η πανδημία του νέου κορονοϊού και που αποτελούν 
το πλαίσιο των μέτρων προστασίας από τον Covid-19 
 
Σύμφωνα με τις οδηγίες  που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας για την ασφαλή  λειτουργία των σχολικών μονάδων και 
μετά από μελέτη των ιδιαίτερων συνθηκών που χαρακτηρίζουν τη σχολική μας μονάδα΄λαμβάνουμε επιπλέον μέτρα  
αυτή τη φορά που αφορούν την αποφυγή συγχρωτισμού κατά την αποχώρηση των μαθητών και των μαθητριών από 
το Σχολείο. 
Συνεπώς το Σχολείο μας θα λειτουργήσει ώς εξής:  
 
1.Προσέλευση- Αποχώρηση 
 
Η προσέλευση των μαθητών θά γίνει με το συνήθη τρόπο, σταδιακά από τις 8:00πμ έως τις 8:15πμ , ώρα κατά την 
οποία  θα χτυπήσει το κουδούνι για την είσοδο των μαθητών στην τάξη. Δε διαφοροποιείται η ώρα προσέλευσης διότι 
δεν παρατηρείται συγχρωτισμός κατά την πρωινή ώρα. 
 
Διαφοροποιείται η ώρα αποχώρησης ως εξής: 
Οι μαθητές των Α΄και Β΄τάξεων αποχωρούν στις 13:00 μμ. 
Οι μαθητές των Γ΄και Δ΄τάξεων αποχωρούν στις 13:10  μμ. 
Οι μαθητές των Ε΄και ΣΤ΄τάξεων αποχωρούν στις 13:15 μμ. 
Στη συνέχεια αποχωρούν οι μαθητές που μεταφέρονται με το ΚΤΕΛ. 
 
 
Σημειωτέον ότι στην είσοδο του Σχολείου πρέπει τις συγκεκριμένες ώρες να παρευρίσκονται μόνο οι γονείς των 
μαθητών που αποχωρούν για να τηρούνται οι αποστάσεις και να μην υπάρχει συγχρωτισμός.Μετά την αποχώρηση 
των μαθητών των 2 πρώτων τάξεων , να προσέρχονται οι γονείς των μαθητών των 2 επόμενων τάξεων κτλ. 
Στην περίπτωση μαθητών που είναι αδέλφια και δεν ανήκουν στο ίδια ομάδα αποχώρησης οι γονείς θα πρέπει να 
απομακρύνονται από την είσοδο του Σχολείου,  αφού παραλάβουν το πρώτο παιδί και να επιστρέφουν  την 
ενδεδειγμένη ώρα για να παραλάβουν το 2ο παιδί. 
Είναι άσκοπο να βρίσκεστε κοντά στην πόρτα όλοι οι γονεις όλων των τάξεων ταυτοχρόνως. Η διαδικασία γίνεται με 
υπομονή ηρεμία και τήρηση των αποστάσεων.Αν τηρηθούν οι διαδικασίες η αποχώρηση  θα γίνει απρόσκοπτα , με 
ασφάλεια και χωρίς μεγάλη χρονοκαθυστέρηση. 
 
 
 
 



 
2. Ολοήμερο πρόγραμμα 
To Ολήμερο πρόγραμμα θα λειτουργήσει κανονικά από την Δευτέρα 11  Ιανουαρίου 2021  και καθημερινά έως τις  
15:00μμ. εκτός της Παρασκευής, ημέρα κατά την οποία οι μαθητές του Ολοήμερου θα αποχωρούν στις 14:00μμ. 
λόγω έλλειψης ωρών στο Ωρολόγιο πρόγραμμα.Την Παρασκευή δε θα πραγματοποιείται η σίτιση των 
μαθητών , λόγω έλλειψης της 1 διδακτικής ώρας του Ολοήμερου και θα γίνεται η μελέτη -προετοιμασία των 
μαθημάτων . 
 
Παραθέτω για άλλη μια φορά - προς υπενθύμιση- τα μέτρα προστασίας που εφαρμόζουμε για την προστασία 
όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας: 
. 
Α. Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής(ή ιατρικής/χειρουργικής)  μάσκας 
1. Η χρήση μη ιατρικής (ή ιατρικής/χειρουργικής) μάσκας είναι υποχρεωτική για τους μαθητές σε όλες τις 
τάξεις, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό,καθώς και για τους επισκέπτες των σχολικών μονάδων. 
Θα δίνεται   ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση και εξοικείωση με την ενδεδειγμένη χρήση της μάσκας.  
Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους  και στους εξωτερικούς χώρους των σχολικών μονάδων  ιδιαίτερα όταν υπάρχει 
συνωστισμός,  κατά την προσέλευση και αποχώρηση από τη σχολική μονάδα,    
γ) στα μέσα μεταφοράς μαθητών, 
Δεν είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας κατά τη διάρκεια του φαγητού και κατά τη διάρκεια της γυμναστικής/ 
άθλησης. 
 
• Σας πληροφορούμε ότι  έχουν παραληφθεί από το  Δήμο εκ νέου  μάσκες που προορίζονται για τους 
μαθητές.Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους 2 μάσκες για να τις αλλάζουν καθώς και για την περίπτωση που 
λερωθεί , πέσει κάτω κτλ. 
 
 
Β)Αύλειος χώρος 
 
 

• Δεν πραγματοποιείται η συγκέντρωση μαθητών/τριών στον προαύλιο χώρο πριν την έναρξη του ωρολογίου 
προγράμματος (προσευχή και ενημέρωση  γαι διάφορά θέματα  και η καθιερωμένη διαδικασία 
πραγματοποιείται εντός των αιθουσών. 

 
• Σταδιακή και με σειρά  έξοδος των μαθητών/τριών στο προαύλιο κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων . 

 
• Τήρηση της φυσικής απόστασης του 1,5 μ. 

 
• Τήρηση απόστασης στη σειρά αναμονής στην τουαλέτα και κατά την είσοδο έξοδο από τις αίθουσες 

διδασκαλίας. 
 

• Διαφορετικοί χώροι για τους μαθητές/τριες κάθε τμήματος/υποτμήματος στο προαύλιο. 
 

• Φυσικός αερισμός των αιθουσών ιδίως στο διάλειμμα. 
 

• Απαγόρευση παιχνιδιών με μπάλα (π.χ. μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλεϊ). 
 

• Απαγόρευεται οι μαθητές να φέρνουν από τος σπίτι αντικείμενα  όπως τάπες αυτοκόλλητα τα οποία 
ανταλλάσσουν. 
 

• Δεν επιτρέπεται η εισοδος τρίτων προσώπων (εκτός εκπαιδευτικών και μαθητών) στο χώρο του Σχολείου, 
εντός του σχολικού ωραρίου) 

 
 
       Γ). Οδηγίες ατομικής υγιεινής 

• Παραμονή κατ’ οίκον και αποχή από την παρακολούθηση μαθημάτων οποιουδήποτε μαθητή εμφανίζει 
οποιαδήποτε αδιαθεσία, ή συμπτώματα λοίμωξης   αναπνευστικού ή πυρετό. 

• Σε βήχα ή πταρμό, κάλυψη της μύτης και του στόματος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο, 
απόρριψη του χρησιμοποιημένου χαρτομάντιλου στους κάδους απορριμμάτων και επιμελές πλύσιμο των 
χεριών 

• Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για τη μείωση  του κινδύνου μόλυνσης. 
• Αποφυγή κοινής χρήσης ειδών γραφικής ύλης (π.χ. μολύβια, γόμες, μαρκαδόροι) και άλλων προσωπικών 

αντικειμένων. Κάθε μαθητής έχει το δικό του μαρκαδόρο   και σφουγγάρι (λευκού πίνακα)  για τον 
πίνακα. 



• Σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με το μανίκι στούψος του αγκώνα ή με 
χαρτομάντιλο, απόρριψη του χρησιμοποιημένου χαρτομάντιλου στους κάδους απορριμμάτων και επιμελές 
πλύσιμο τωνχεριών. 

• Απαγορεύεται τα παιδιά να πίνουν νερό απευθείας από τη βρύση με το στόμα, καθώς και να χρησιμοποιούν 
κοινά σκεύη όπως ποτήρια και μπουκάλια. Τα παιδιά θα έχουν  δικό τους σκεύος νερού ή αναψυκτικού και 
αντισηπτικά μαντηλάκια. 
. 
Συνεχής υπενθύμιση προς τους μαθητές να αποφεύγουν τους εναγκαλισμούς και χειραψίες και να 
περιορίσουν την επαφή με άλλα πρόσωπα ή άγγιγμα αντικειμένων. 
 

• Τακτικό και επιμελές πλύσιμο των χεριών με υγρό σαπούνι και νερό, και οπωσδήποτε πριν τη λήψη τροφής 
και υγρών, και μετά τη χρήση τουαλέτας 

• . Θα ακολουθεί προσεκτικό στέγνωμα χεριών με χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης και απόρριψή τους 
στους κάδους απορριμμάτων. 

• Η υγιεινή των χεριών θα γίνεται  με χρήση : 
αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος πουθα βρίσκεται κοντά στην είσοδο της αίθουσας διδασκαλίας, και 
χρήση αντισηπτικών μαντηλιών 

• Ευαισθητοποίηση και εγρήγορση για την πρώιμη αναγνώριση συμπτωμάτων. Σε περίπτωση εμφάνισης 
ακόμα και ήπιων συμπτωμάτων  κάποιας αδιαθεσίας ή  λοίμωξης του αναπνευστικού (βήχας, καταρροή, 
πυρετός, πονόλαιμος), παραμονή στο σπίτι και ενημέρωση του Σχολείου. 
 

Συστηματική και επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση  στους κανόνες υγιεινής από το Σχολείο και την οικογένεια 
 
Για την καλύτερη εκπαίδευση των παιδιών έχουν τοποθετηθεί σε διάφορους χώρους του σχολείου αφίσες ή 
εικόνες με τον ενδεδειγμένο τρόπο εφαρμογής των μέτρων ατομικής υγιεινής 
 

Δ)   Μεταφορά με ΚΤΕΛ 
Σύμφωνα με τις Οδηγίες των συναρμόδιων  Υπουργείων, κατά τη μετακίνηση των μαθητών με τα λεωφορεια του 
ΚΤΕΛ οι   μαθητές όταν εισέρχονται στο λεωφορείο κάνουν χρήση της μάσκας τους. Οι μεταφερόμενοι μαθητές  
θα πρέπει να κάθονται σε σταθερές θέσεις  σε σταθερά ζευγάρια στις θέσεις του λεωφορείου και τα αδέλφια σε 
διπλανές θέσεις.  

       Με ευθύνη του ΚΤΕΛ , τα οχήματα μεταφοράς απολυμαίνονται και αερίζονται πριν και μετά τη μεταφορά.  
 
Να υπενθυμίσουμε ότι θα πρέπει να αποστέλλετε SMS στο 13033 για τη μεταφορά μαθητών στο σχολείο με κωδικό 4 
ο οποίος είναι αυτός που επιλέγεται για τη μεταφορά μαθητών, καθώς ο εν λόγω κωδικός αφορά σε «Κίνηση για 
παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη ή συνοδεία ανηλίκων μαθητών από/προς το σχολείο. 

 
 
Ευτυχισμένο το νέο έτος, και προπάντων με υγεία! 
 
Η Δ/ντρια του Σχολείου 
Γεωργία Κούρτη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 


