
Αγαπητοί μας γονείς και κηδεμόνες,  

Όπως έχετε ενημερωθεί, τα σχολεία μας επαναλειτουργούν.  Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει το άνοιγμα 

των δημοτικών σχολείων στις 21 Μαΐου, με τη δεύτερη φάση απόσυρσης των περιοριστικών μέτρων. Το 

σχολείο μας έχει προχωρήσει σε έναν λεπτομερή σχεδιασμό της επαναλειτουργίας με στόχο τη 

διασφάλιση της υγείας των μαθητών, των εκπαιδευτικών, των γονέων και κηδεμόνων, του 

γραμματειακού και βοηθητικού προσωπικού και όλων των εμπλεκομένων και επισκεπτών στο σχολείο 

μας. Το πρωτόκολλο που αφορά στη Δημοτική Εκπαίδευση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα τόσο του 

ΥΠΠΑΝ όσο και του Σχολείου μας και μπορείτε να το μελετήσετε. Ο σχεδιασμός μας έχει γίνει με βάση 

το πρωτόκολλο αυτό και με ένα στόχο: την Ασφαλή Επιστροφή των Παιδιών και του Προσωπικού στον 

σχολικό μας χώρο.  

Μένουμε Ασφαλείς, σημαίνει νέοι κανόνες, νέες ρουτίνες και συμπεριφορές. Βασικό μέλημα των 

εκπαιδευτικών τις μέρες αυτές θα είναι τα παιδιά να εξοικειωθούν με ένα σύνολο με ρουτίνες, τις οποίες 

θα πρέπει σιγά σιγά να αυτοματοποιήσουν. Ζητούμε τη συνεργασία σας ώστε αυτές τις ρουτίνες να τις 

αυτοματοποιήσουν και στο σπίτι.  Ας θεωρήσουμε αυτές τις συμπεριφορές ως δεξιότητες ζωής για τις 

μέρες που θα έρθουν, ώστε να είμαστε πιο προετοιμασμένοι.   Τα μέτρα προστασίας είναι για όλους 

τους χώρους και για όλους μας. Η αντιμετώπιση μιας πανδημίας είναι συλλογική και επιβάλλει ενότητα 

και συνεργασία. Ας εκπαιδευτούμε όλοι μαζί στη νέα πραγματικότητα και ας βγούμε και εμείς μαζί με 

την υπόλοιπη κοινωνία μπροστά.  

Προς ενημέρωσή σας, η σχολική μας μονάδα θα εφαρμόσει τα πιο κάτω, υλοποιώντας το πρωτόκολλο:  

Α. Ετοιμασία σχολικού χώρου  

Οι χώροι του σχολείου έχουν ετοιμαστεί για να υποδεχτούν τους μαθητές σύμφωνα με τις οδηγίες. 

Υπάρχει σηματοδότηση σε κάθε τάξη και στην είσοδο του σχολείου για να τηρούνται οι αποστάσεις. Έχει 

τοποθετηθεί αλκοολούχο διάλυμα (µε περιεκτικότητα αλκοόλης >60%) στην είσοδο κάθε τάξης του 

σχολείου και στις τουαλέτες. Οι χώροι έχουν αεριστεί και θα αερίζονται καθημερινά. Έχουν επίσης 

τοποθετηθεί αφίσες εντός των αιθουσών διδασκαλίας, στους χώρους υγιεινής και σε άλλα μέρη του 

σχολείου σχετικά με το ορθό πλύσιμο των χεριών και άλλες συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Υγείας. Η απολύμανση των χώρων καθώς  και σχολαστικός καθαρισμός επιφανειών συχνής χρήσης, 

πόμολα κ.λπ. έχει γίνει και θα συνεχίσει να γίνεται πολύ πιο σχολαστικά καθημερινά από τις 

καθαρίστριες του σχολείου μας. Η Σχολική Εφορεία Έγκωμης και ο Σύνδεσμος Γονέων του Σχολείου μας, 

μας έχουν εφοδιάσει με χλωρίνη, αντισηπτικό και άλλα υλικά καθαρισμού για να καλύψουν τις 

αυξημένες ανάγκες.  

Β. Προετοιμασία των μαθητών για τις νέες ρουτίνες  

Την πρώτη μέρα επιστροφής των μαθητών, παρακαλούμε όπως έχουν μαζί τους μόνο τα μαθήματα της 
μέρας αυτής και η τσάντα τους να είναι όσο πιο ελαφριά γίνεται. Μαζί τους θα πρέπει απαραίτητα να 
έχουν φαγητό σε περιτύλιγμα ή συσκευασία μιας χρήσης, και νερό αρκετό για όλη τη μέρα. Το σχολικό 
κυλικείο δεν θα λειτουργεί και σε καμία περίπτωση τα παιδιά δεν πρέπει να μοιράζονται φαγητό ή νερό 
με φίλους τους. Νοείται ότι οι γονείς/κηδεμόνες πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή, έτσι ώστε τα 
τρόφιμα που θα φέρνουν τα παιδιά στο σχολείο να μην αλλοιώνονται λόγω των καιρικών συνθηκών και 
να μην απαιτείται φύλαξή τους σε ψυγείο. Επίσης καλό θα ήταν να έχουν μαζί τους αντισηπτικά και 
κανονικά χαρτομάντιλα και οτιδήποτε άλλο αφορά την υγιεινή τους. Αν το επιθυμούν, μπορούν να 
φορούν μάσκα, γάντια και μόνο για το διάλειμμα καπέλο για τον ήλιο. Σας προτρέπουμε επίσης να 



πραγματοποιείτε καθημερινά θερμομέτρηση στα παιδιά σας πριν τα φέρετε στο σχολείο και σε 
περίπτωση που παρουσιάζουν πυρετό, να τα κρατήσετε στο σπίτι.  

Κάθε παιδί θα πρέπει να χρησιμοποιεί μόνο τα δικά του υλικά και προσωπικά αντικείμενα (μολύβια, 
χρωματιστά, ρίγα, κασετίνα, βιβλία, τετράδια κ.λπ.), γι’ αυτό βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά έχουν μαζί τους 
ό,τι χρειάζονται. Δεν επιτρέπεται η χρήση αντικειμένων που χρησιμοποιούνται από άλλους/άλλες και 
έτσι δεν θα μπορούν να δανειστούν οτιδήποτε. Διευκρινίζουμε πως τόσο αυτά, όσο και όλα τα υπόλοιπα 
αντικείμενα μέσα στη βαλίτσα των παιδιών είναι αυστηρά προσωπικά και σε καμία περίπτωση δεν τα 
μοιράζονται με άλλα παιδιά ούτε επιτρέπεται να τα αγγίξει άλλος.  

Γ. Προσέλευση / αποχώρηση μαθητών  

Το σχολείο μας θα χρησιμοποιεί ΜΟΝΟ την πλαϊνή πόρτα για είσοδο/έξοδο και παρακαλούμε να 

τηρείτε τις αποστάσεις ώστε να μην υπάρχει συνωστισμός, τόσο κατά την προσέλευση όσο και την 

αποχώρηση. Στο σχολείο θα εισέρχονται ΜΟΝΟ οι μαθητές, οι οποίοι θα μεταβαίνουν κατ’ ευθείαν 

στην τάξη τους. Η είσοδος γονιών απαγορεύεται αυστηρά. Το κάγκελο θα ανοίγει στις 07:30 και θα 

κλείνει στις 07:45 π.μ. Δεν θα υπάρχει δυνατότητα να εισέλθουν ούτε να εξέλθουν οι μαθητές από 

άλλο χώρο. Καθημερινά στην είσοδο του σχολείου θα βρίσκονται μέλη της διευθυντικής ομάδας για να 

υποδέχονται τους μαθητές και να τους δίνουν οδηγίες. Ο εκπαιδευτικός που ασκεί καθήκοντα 

παιδονομίας θα επιβλέπει την ασφαλή μετάβαση των μαθητών/ριών στις αίθουσες και θα μεριμνά για 

την τήρηση των μέτρων ασφάλειας και αποστασιοποίησης. Οι δάσκαλοι των παιδιών θα βρίσκονται 

εντός της αίθουσας για να υποδεχτούν τους μαθητές και να τους υποδείξουν που θα καθίσουν.  

Με την λήξη των μαθημάτων, η αποχώρηση μαθητών/ριών θα γίνεται σταδιακά για λόγους πιο ομαλής 

αποχώρησης.  Αρχικά θα αποχωρούν τα παιδιά των τάξεων Α΄ και Β΄ στις 12:55 και ακολούθως των 

τάξεων Γ΄ και Δ΄ στις 13:00. Τα παιδιά των τάξεων Ε΄ και Στ΄ θα αποχωρούν στις 13:05. Τα παιδιά θα 

οδηγούνται από τον/την εκπαιδευτικό τους με τάξη, τηρώντας την απόσταση των δύο μέτρων μεταξύ 

τους, στην έξοδο του σχολείου.  Παρακαλούμε όπως είστε υπομονετικοί μέχρι να έρθει στην έξοδο του 

σχολείου το παιδί σας, κρατάτε αποστάσεις ο ένας από τον άλλον και φοράτε μάσκα και γάντια. Όσοι 

από εσάς έχετε παιδιά που μετακινούνται με λεωφορειάκι ή άλλους τρόπους, παρακαλούμε 

βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τα σχετικά διατάγματα και ότι αυτά ακολουθούνται. Η ασφάλεια της υγείας 

των μαθητών συνεχίζεται και μετά το σχολείο. 

Δ. Ωρολόγιο Πρόγραμμα - Αίθουσες διδασκαλίας 

Το σχολείο θα ακολουθήσει το υφιστάμενο ωρολόγιο πρόγραμμα. Παράλληλα θα συνεχίσει την εξ 

αποστάσεως διδασκαλία με ανάθεση εργασίας κατ’ οίκον σε όλα τα παιδιά που δεν θα βρίσκονται 

στο σχολείο, ή/και ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και δεν θα παρουσιαστούν στο σχολείο για λόγους 

διασφάλισης της υγείας τους. Η ειδική εκπαίδευση και η λογοθεραπεία συνεχίζονται.  Μεγάλη σημασία 

θα δοθεί στην εκπαίδευση των παιδιών στη νέα πραγματικότητα, στην καλλιέργεια υγειονομικής 

κουλτούρας ασφάλειας και στη βιωματική μάθηση των ρουτίνων που απαιτούνται.  

Ο αριθμός των παιδιών σε κάθε αίθουσα/χώρο διδασκαλίας δεν θα υπερβαίνει το δώδεκα (12), και ο/η 

κάθε µαθητής/τρια θα έχει το δικό του/της θρανίο και καρέκλα, τα οποία θα χρησιμοποιεί καθημερινά 

και για όλη τη διάρκεια των µαθηµάτων (δεν θα χρησιμοποιούνται τα εργαστήρια). Οι μαθητές/τριες 

δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν θρανίο ή καρέκλα άλλου/άλλης συµµαθητή/τριάς τους. Οι 

εκπαιδευτικοί έχουν αριθμήσει τα θρανία και τα παιδιά θα ξέρουν ποιο θα είναι το δικό τους. Κάθε 

μαθητής/μαθήτρια παραμένει στο θρανίο του/της ή στον χώρο που έχει οριστεί να κάθεται κατά τη 



διάρκεια της διδασκαλίας. Η διάταξη των θρανίων ή/και του τρόπου που κάθονται τα παιδιά στην 

αίθουσα διδασκαλίας έχει καθοριστεί και έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει μεταξύ των θρανίων 

απόσταση, τουλάχιστον, ενός (1) μέτρου. Ο κάθε εκπαιδευτικός έχει επίσης καθορίσει τον χώρο 

διακίνησής του/της σε απόσταση ακτίνας, τουλάχιστον, δύο (2) μέτρων από τα μπροστινά θρανία. Τόσο 

κατά την είσοδο όσο και κατά την έξοδο από την τάξη τα παιδιά θα πρέπει να βάζουν αντισηπτικό και 

να πλένουν τα χέρια τους με τον καθορισμένο τρόπο.  

Ε. Διαλείμματα  

Το σχολείο μας θα κάνει μια μικρή αναπροσαρμογή στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα ώστε να παρέχεται η 

δυνατότητα σε όλα τα παιδιά να πλένουν τα χέρια τους πριν να φάνε και να αποφεύγεται ο 

συγχρωτισμός µαθητών/ριών στις βρύσες. Έχει επίσης γίνει διαχωρισμός των εξωτερικών χώρων/της 

σχολικής αυλής σε ζώνες, ώστε να υπάρχουν διακριτοί χώροι για τις διάφορες τάξεις. Υπεύθυνοι για τον 

έλεγχο της τήρησης των μέτρων αποστασιοποίησης κατά τα διαλείμματα θα είναι οι βοηθοί διευθυντές 

του σχολείου. Τα παιδιά θα εποπτεύονται και θα ελέγχονται κατά τα διαλείμματα τόσο στην αυλή όσο 

και στον χώρο των τουαλετών από εκπαιδευτικούς. Ο κάθε εκπαιδευτικός θα επιτηρεί μία ζώνη/ομάδα 

μαθητών ώστε κατά τις μετακινήσεις των παιδιών στον χώρο του σχολείου να τηρούνται οι 

προβλεπόμενες αποστάσεις ασφαλείας. Η μετακίνηση στον όροφο θα απαγορεύεται αυστηρά. Θα 

πρέπει επίσης τα παιδιά να κρατούν προσεκτικά όλα τα πράγματά τους και να μην τα αφήνουν στην 

αυλή. Σε περίπτωση που παρατηρούνται ακραία καιρικά φαινόμενα, τα παιδιά θα παραμένουν στην τάξη 

τους υπό την επίβλεψη του δασκάλου τους, θα τρώνε στο θρανίο τους και θα απασχολούνται 

δημιουργικά.  

Στ. Απουσίες μαθητών/ εκπαιδευτικών 

Το σχολείο παρακολουθεί σχολαστικά τις απουσίες των μαθητών, για λόγους συστηματικής 

παρατήρησης της υγειονομικής εικόνας του σχολείου. Παρακαλούμε όλους τους γονείς των οποίων τα 

παιδιά τους θα απουσιάζουν, όπως ενημερώσουν τη διεύθυνση είτε τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου και άλλων ηλεκτρονικών μέσων.  Θα θέλαμε επίσης να φέρουμε εις γνώση σας πως 

κάποιοι εκπαιδευτικοί του σχολείου θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και 

τα σχετικά διατάγματα του και να μην παρουσιαστούν στο σχολείο.  Η διεύθυνση του σχολείου έχει κάνει 

διευθετήσεις ώστε άλλοι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας να αναλάβουν και η εκπαίδευση όλων των 

παιδιών θα είναι απρόσκοπτη.  

Ζ. Παρουσίαση συμπτωμάτων 

Σε περίπτωση που μαθητής/μαθήτρια ή εκπαιδευτικός ή άλλο μέλος του προσωπικού του σχολείου 

παρουσιάσει συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού συστήματος (βήχα, ρινική καταρροή κ.λπ.) 

ή/και πυρετό τότε παραμένει υποχρεωτικά στο σπίτι. Το οικείο περιβάλλον (γονείς/κηδεμόνες του/της 

μαθητή/μαθήτριας) προβαίνει αμέσως σε επικοινωνία με τον/την προσωπικό ιατρό/παιδίατρο και 

ενημερώνει τη διεύθυνση του σχολείου, προκειμένου να προβεί σε όλα τα απαραίτητα προβλεπόμενα 

μέτρα, τα οποία καθορίζονται από τα πρωτόκολλα που ισχύουν γι’ αυτά τα θέματα. Οι γονείς/κηδεμόνες 

καθίστανται υπεύθυνοι για τη θερμομέτρηση και τον καθημερινό έλεγχο τυχόν συμπτωμάτων των 

παιδιών, πριν την αναχώρησή τους από το σπίτι. Σε περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος στη σχολική 

μονάδα, ενεργοποιούνται οι μηχανισμοί του Υπουργείου Υγείας για τις περαιτέρω δέουσες ενέργειες, 

σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα.  



Η. Επισκέπτες στο σχολείο 

Η είσοδος γονέων/κηδεμόνων ή/και άλλων προσώπων εντός του σχολείου απαγορεύεται αυστηρά. 

Σε πολύ εξαιρετικές και απολύτως αναγκαίες περιπτώσεις και πάντοτε μετά από την έγκριση της 

διεύθυνσης του σχολείου, μπορεί να εισέλθει άλλο άτομο εκτός των εργαζομένων και των 

μαθητών/ριών στον χώρο του σχολείου. Νοείται ότι στην εξαιρετική περίπτωση που θα κριθεί ότι άλλο 

άτομο είναι ανάγκη να εισέλθει στον χώρο του σχολείου, πρέπει απαραίτητα να τηρεί τα μέτρα 

ασφάλειας και υγείας που ισχύουν. Θα εισέλθει από  την κεντρική είσοδο, στην οποία έχει 

τοποθετηθεί τραπέζι με γάντια, μάσκες και αντισηπτικό, τα οποία θα χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά. 

Παράλληλα θα τηρείται αυστηρά ημερολόγιο εισόδου και λεπτομερής καταγραφή του τι έκανε το 

άτομο που εισήλθε, ποιους χώρους επισκέφθηκε και με ποιους ήρθε σε επαφή. 

Η επικοινωνία σας με το σχολείο συστήνεται όπως γίνεται σε ηλεκτρονικά μέσα.  

 

Ας πετύχουμε μαζί την Υγειονομική Ασφάλεια και Υγεία των παιδιών μας, των εκπαιδευτικών μας, του 

προσωπικού του σχολείου μας και της κάθε οικογένειάς μας. 

 

 

Η διευθύντρια 

Μαρία Λοή  


