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Ημερομηνία: 18/05/2020 

Θέμα: Επαναλειτουργία Δημοτικών Σχολείων 

Αγαπητοί γονείς, 

Με βάση την εγκύκλιο που εξέδωσε το ΥΠΠΑΝ, με ημερομηνία 15/05/2020, 

για την επαναλειτουργία των Δημοτικών Σχολείων, θα θέλαμε να σας 

ενημερώσουμε για τα πιο κάτω σημεία που είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την 

όσο το δυνατό ομαλότερη λειτουργία του σχολείου αλλά και για την καλύτερη 

προστασία των μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και προσωπικού του σχολείου 

από τον ιό Covid 19: 

1. Ενέργειες πριν την έναρξη των μαθημάτων: 

• Οι χώροι του σχολείου θα απολυμανθούν στη βάση των οδηγιών των 

αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας με ευθύνη της Σχολικής 

Εφορείας. 

• Θα γίνει διαρρύθμιση των σχολικών τάξεων και των σχολικών χώρων 

ώστε τα παιδιά να βρίσκονται στη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση. 

• Θα τοποθετηθούν σχετικοί μηχανισμοί διανομής αντισηπτικού υγρού σε 

όλες τις αίθουσες διδασκαλίας, υγρό σαπούνι και χαρτοπετσέτες στις 

τουαλέτες, σχετικές σημάνσεις για την τήρηση αποστάσεων σε 

εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και αφίσες του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας για το ορθό πλύσιμο χεριών και τη χρήση 

αντισηπτικού διαλύματος. 

• Θα προετοιμαστεί η προβλεπόμενη αίθουσα απομόνωσης με τη σχετική 

επισήμανση. 

• Θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου σχετικό πληροφοριακό 

υλικό, που έχει ετοιμαστεί από την Υπηρεσία εκπαιδευτικής 

ψυχολογίας, για γονείς και κηδεμόνες με στόχο την στήριξη των παιδιών 

σε αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση την οποία βιώνουν 

• Οι μαθητές των τάξεων θα φοιτούν σε δύο ομάδες εναλλάξ ανά 

εβδομάδα. Την Πέμπτη 21/05/2020 θα παρουσιαστεί στο σχολείο η Α΄ 

ομάδα και την Παρασκευή 22/05/2020 η Β΄ Ομάδα. Την Δευτέρα 

25/05/2020 θα ξεκινήσει η εναλάξ φοίτηση με την Α΄ ομάδα ενώ η Β΄ 

ομάδα θα παραμείνει στο σπίτι και τη Δευτέρα 01/06/2020 θα φοιτήσει 

η Β΄ ομάδα ενώ η Α΄ ομάδα θα παραμείνει στο σπίτι. Πολύ σύντομα οι 

εκπαιδευτικοί των τάξεων θα ενημερώσουν τους γονείς σε ποια ομάδα 

ανήκει το κάθε παιδί. 



2. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας των σχολείων: 

• Η διεύθυνση, οι εκπαιδευτικοί και το προσωπικό του σχολείου θα 

μεριμνούν καθημερινά για την τήρηση του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου 

όπως αυτό ορίστηκε από το Υπουργείο Υγείας. 

• Τα Κυλικεία θα είναι κλειστά. Τα παιδιά προτρέπονται να φέρνουν 

φαγητό και νερό από το σπίτι. 

• Η προσέλευση των παιδιών στο σχολείο αρχίζει στις 7:30π.μ. και όχι 

νωρίτερα και ολοκληρώνεται στις 7:45 και όχι αργότερα. 

• Διδακτικό προσωπικό θα αναμένει τα παιδιά στην είσοδο του σχολείου 

και θα θα τα καθοδηγεί ώστε να μεταβούν αμέσως και με ασφάλεια 

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 (αερισμός τάξεων, αντισηπτικό στο κάθε παιδί, αποστάσεις 

κ.λ.π.). 

• Νοείται ότι οι γονείς/κηδεμόνες δεν προσέρχονται σε καμία περίπτωση 

και για κανένα λόγο στο χώρο του σχολείου ούτε κατά την προσέλευση 

ούτε κατά την αποχώρηση. Οποιαδήποτε επικοινωνία με το σχολείο θα 

γίνεται τηλεφωνικά. 

• Κατά την αποχώρηση των παιδιών από το σχολείο, για αποφυγή 

συνωστισμού τα παιδιά των Α΄ τάξεων θα αποχωρούν στις 12:55μ.μ., τα 

παιδιά των Β΄ τάξεων στη1:00μ.μ. και τα παιδιά της Γ΄ τάξης στη 

1:05μ.μ.Παρακαλούμε όπως οι γονείς βρίσκονται έγκαιρα στο σχολείο 

ώστε να παραλαμβάνουν τα παιδιά τους. 

• Κατά την ώρα του διαλείμματος τα παιδιά κάθε τάξης θα βρίσκονται σε 

διαφορετικά σημεία και σε απόσταση το ένα με το άλλο στη βάση 

σήμανσης που θα διενεργήσει το προσωπικό του σχολείου. 

• Η επιστροφή στην τάξη μετά το πέρας του διαλείμματος θα γίνεται με 

τάξη. Αφού τα παιδιά συγκεντρωθούν σε γραμμές με την ανάλογη 

απόσταση και θα οδηγούνται με ασφάλεια στην αίθουσά τους από τον 

/την εκπαιδευτικό που έχει μάθημα μαζί τους. 

 

3. Φοίτηση μαθητών/τριών: 

• Η φοίτηση των παιδιών όλων των τάξεων είναι υποχρεωτική. Παρόλα 

αυτά μπορούν να απουσιάζουν παιδιά για λόγους ασθενείας ή γιατί 

συγκαταλέγονται στις ευπαθείς ομάδες, όπως αυτές ορίζονται στον 

σχετικό κατάλογο που έχει δημοσιοποιηθεί από το Υπουργείο Υγείας και 

έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του σχολείου. 

• Λόγω των ιδιαζουσών συνθηκών, ενδέχεται κάποια παιδιά να μην 

προσέλθουν στο σχολείο. Η διεύθυνση του σχολείου είναι υποχρεωμένη 



να δηλώνει απουσία γι΄αυτά τα παιδιά και να διερευνά καθημερινά τον 

λόγο απουσίας τους. 

• Σε κάθε ομάδα θα ανατίθεται εργασία κατ’ οίκον που θα διεκπεραιώνεται 

τις ημέρες που δε θα φοιτά στο σχολείο. 

• Στα παιδιά που θα απουσιάζουν επειδή ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες 

θα τους παρέχεται ασύγχρονή εκπαίδευση όπως γινόταν μέχρι τώρα. 

• Σε περίπτωση που μαθητής/μαθήτρια παρουσιάσει συμπτώματα κατά τη 

διάρκεια της παραμονής του/της στο σχολείο θα οδηγείται σε ειδική 

αίθουσα που θα προβλέπεται για απομόνωση και θα ειδοποιούνται οι 

γονείς/κηδεμόνες του/της για να έρθουν να τον/την παραλάβουν. 

Νοείται ότι αν ένα παιδί παρουσιάσει συμπτώματα στο σπίτι σε 

καμία περίπτωση δεν πρέπει να έρθει στο σχολείο. 

Αγαπητοί γονείς, 

Η διεύθυνση και το προσωπικό του σχολείου θα προσπαθήσει να κάνει το 

καλύτερο για την ασφαλέστερη και παραγωγικότερη παραμονή των παιδιών στο 

σχολείο. Ζητούμε τη δική σας βοήθεια και συμβολή στο δύσκολο αυτό έργο. 

 

Από το σχολείο 

 

 


