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18 Μαΐου 2020 

ΘΕΜΑ: Επαναλειτουργία Δημοτικών Σχολείων 

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες, 

Μετά από ανακοίνωση του ΥΠΠΑΝ, τα δημοτικά σχολεία ξεκινούν την επαναλειτουργία τους από την Πέμπτη, 

21 Μαΐου μέχρι και την Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2020. Σύμφωνα με οδηγίες του ΥΠΠΑΝ,  σε κάθε αίθουσα 

διδασκαλίας, ο ανώτατος αριθμός, ορίζεται στους 12 μαθητές/τριες. Αυτό σημαίνει ότι κάθε παιδί θα 

προσέλθει στο σχολείο για μάθημα τις μισές μέρες της περιόδου που αναφέρθηκε πιο πάνω.  

Η διεύθυνση και το προσωπικό του σχολείου μας, έχει διαχωρίσει τα παιδιά σε δύο ομάδες (Ομάδα Α΄ και 

Ομάδα Β΄). Oι μαθητές/μαθήτριες που είναι αδέλφια περιλαμβάνονται στην ίδια ομάδα για διευκόλυνση των 

γονέων κηδεμόνων τους. Η δασκάλα της τάξης που φοιτά το παιδί σας θα σας κοινοποιήσει την ομάδα στην 

οποία αυτό ανήκει.  

Η προσέλευση όλων των παιδιών αρχίζει στις 07:30 π.μ. και όχι νωρίτερα, για σκοπούς σωστής τήρησης του 

Υγειονομικού Πρωτοκόλλου και επιτήρησης και ολοκληρώνεται στις 07:45 π.μ. Η προσέλευση και η 

αποχώρηση των παιδιών στο σχολείο μας, για αποφυγή συνωστισμού, θα γίνεται από τις δύο εισόδους του 

σχολείου. Οι Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις θα χρησιμοποιούν την  είσοδο απέναντι από την εκκλησία και οι Δ΄, Ε΄ και 

ΣΤ΄ τάξεις την κεντρική είσοδο. Διδακτικό προσωπικό του σχολείου μας θα αναμένει στην είσοδο του 

σχολείου για να καθοδηγεί τα παιδιά, ώστε να μεταβούν αμέσως με ασφάλεια και τηρώντας τις αποστάσεις 

στην τάξη τους. Στην τάξη θα βρίσκεται ήδη ο/η εκπαιδευτικός που έχει μάθημα την πρώτη περίοδο και θα 

μεριμνά για όλα όσα προβλέπονται στο πρωτόκολλο.  

Για σκοπούς σταδιακής και πιο ομαλής αποχώρησης τα παιδιά των τάξεων Α΄ και Β΄ θα αποχωρούν  στις 

12:55, των τάξεων Γ΄ και Δ΄ στις 13:00 και τα παιδιά των τάξεων Ε΄ και Στ΄  στις 13:05. Παρακαλούνται οι 

γονείς να παραλαμβάνουν αμέσως τα παιδιά τους από τις προκαθορισμένες εξόδους για να μην 

παρουσιάζεται συνωστισμός. 

Σας πληροφορούμε ότι  σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΠΑΝ κανένας/καμία γονέας/κηδεμόνας δεν εισέρχεται 

στον χώρο του σχολείου εκτός αν έχει ειδική πρόσκληση από το σχολείο. Οποιαδήποτε επικοινωνία με 

εκπαιδευτικούς γίνεται τηλεφωνικώς ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

Η Διεύθυνση του σχολείου, σε συνεργασία με το προσωπικό, θα καταρτίσουν κυλιόμενο ωρολόγιο 

πρόγραμμα που θα εφαρμοστεί κατά την επαναλειτουργία των σχολείων, ώστε να μη συμπίπτει το διάλειμμα 

πολλών παιδιών. Η κάθε τάξη θα έχει τη δική της οριοθετημένη περιοχή τα διαλείμματα. Επίσης σας 



πληροφορούμε ότι τα κυλικεία θα είναι κλειστά. Τα παιδιά πρέπει να φέρνουν νερό και φαγητό από το 

σπίτι. Οποιαδήποτε τροφή μεταφέρουν από το σπίτι στο σχολείο θα πρέπει να μην μπορεί να αλλοιωθεί 

εύκολα.  

Σας  πληροφορούμε ότι η φοίτηση των παιδιών όλων των τάξεων είναι υποχρεωτική. Παρόλα αυτά, μπορούν 

να απουσιάζουν παιδιά που συγκαταλέγονται στις ευπαθείς ομάδες, ή συγκατοικούν με άτομα που ανήκουν 

σε ευπαθείς ομάδες όπως αυτές ορίζονται στον σχετικό κατάλογο που έχει δημοσιοποιηθεί από το Υπουργείο 

Υγείας. Σε περίπτωση που το παιδί σας δεν θα φοιτήσει λόγω ευπάθειας θα πρέπει να έρθετε στο σχολείο ως 

την Παρασκευή για να συμπληρώσετε σχετικό έντυπο. 

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που το παιδί σας παρουσιάσει συμπτώματα λοίμωξης του 

αναπνευστικού, αυτό θα πρέπει να παραμείνει κατ’ οίκο και οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να ενημερώσουν 

τηλεφωνικώς το σχολείο και να επικοινωνήσουν με τον/την προσωπικό/ή γιατρό ή τον/την παιδίατρό τους. 

Οι ημερομηνίες φοίτησης για κάθε ομάδα είναι:  

Ομάδα Α 

 

Πέμπτη  21/05/2020,             Δευτέρα 25/05/2020 

Τρίτη      26/05/2020              Τετάρτη  27/05/2020 

Παρασκευή 29/05/2020        Τρίτη       09/06/2020 

Τετάρτη 10/06/2020              Παρασκευή 12/06/2020 

Δευτέρα 22/06/2020             Τρίτη        23/06/2020 

Τετάρτη 24/06/2020              Πέμπτη 25/06/2020 

Ομάδα Β 

 

Παρασκευή 22/05/2020       Δευτέρα  01/06/2020 

Τρίτη             02/06/2020      Τετάρτη   03/06/2020 

Πέμπτη         04/06/2020      Παρασκευή 05/06/2020 

Δευτέρα       15/06/2020         Τρίτη          16/06/2020 

Τετάρτη        17/06/2020      Πέμπτη        18/06/2020 

Παρασκευή  19/06/2020     Παρασκευή  26/06/2020 

 

 

Οι ακόλουθες μέρες  θα τηρηθούν ως σχολικές αργίες και το σχολείο θα είναι κλειστό: 

Πέμπτη 28/05/2020  ( Αναλήψεως ),  Δευτέρα  08/06/2020  ( Αγίου Πνεύματος )  

Πέμπτη  11/06/2020    ( Αποστόλου Βαρνάβα ) 

Ευελπιστούμε στην συνεργασία και στην συμβολή όλων μας για την ομαλή επαναλειτουργία του σχολείου μας 

και στην επανένταξη των παιδιών μας στην κανονικότητα. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη 

συνεργασία. 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 


