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Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,      8 Οκτωβρίου 2020 

 

Θέμα:  Επιτήρηση παιδιών πριν τη λειτουργία του σχολείου 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, το ΥΠΠΑΝ, μετά από διαβουλεύσεις με την 

Π.Σ.Ο.Σ.Γ. σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης κατέληξε σε ρυθμίσεις με στόχο την 

επιτήρηση και απασχόληση των μαθητών/τριών Δημοτικής Εκπαίδευσης πριν και 

μετά τη λειτουργία του σχολείου. 

Με δική τους ευθύνη, ο Σύνδεσμος Γονέων του Σχολείου μας έχει διερευνήσει κατά 

πόσο υπάρχει ενδιαφέρον από γονείς του σχολείου μας και έχει πάρει δηλώσεις  

ενδιαφέροντος.  Έχει αποφασιστεί η δημιουργία μίας ομάδας 25 μαθητών, όπως 

προνοεί η νομοθεσία περί αριθμού μαθητών σε μία τάξη, το υγειονομικό 

πρωτόκολλο και οι σχετικές οδηγίες του ΥΠΠΑΝ.   Εξ αυτού έχει υποβάλει αίτημα 

προς την Οικεία Σχολική Εφορεία και έχει εξασφαλίσει σχετική άδεια για επιτήρηση 

των παιδιών του σχολείου πριν τη λειτουργία και συγκεκριμένα, μεταξύ των ωρών 

7:00 – 7:30 π.μ.  

Έχει προσληφθεί και οριστεί ως επιτηρητής από τον Σύνδεσμο Γονέων η κ. 

Τασούλα Σάββα (η οποία εκτελεί και χρέη καθαρίστριας στο σχολείο μας το 

απόγευμα). 

Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του Σχολείου, και με πρώτιστη μέριμνα την 

εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων έγιναν οι πιο κάτω διευθετήσεις: 

Τα παιδιά που θα μένουν επιτήρηση θα εισέρχονται στο σχολείο από την κεντρική 

είσοδο μεταξύ των ωρών 7:00 – 7:30 π.μ.  Η επιτηρήτρια θα υποδέχεται και θα 

συγκεντρώνει τα παιδιά στην κεντρική είσοδο μεταξύ των ωρών 7:00 – 7:15 π.μ.  

Ακολούθως θα τα συνοδεύει στην αίθουσα τέχνης και θα τα επιτηρεί μεταξύ των 

ωρών 7:15 – 7:30 π.μ. 

Το μεγάλο κάγκελο στα νοτιοανατολικά του σχολείου θα παραμένει κλειστό μέχρι 

τις 7:30 π.μ., όπου και θα ανοίξει για όλα τα παιδιά. 

Η διευθυντική ομάδα του σχολείου θα διασφαλίζει ότι τα παιδιά που βρίσκονται 

στην επιτήρηση, θα μεταβούν στα τμήματά τους στις 7:30 π.μ. 

Η αίθουσα όπου θα επιτηρούνται τα παιδιά θα απολυμαίνεται καθημερινά μετά την 

επιτήρηση. 

Μπορείτε να επικοινωνείτε με την επιτηρήτρια στο τηλ.: 99143358. 

Η επιτήρηση για όσους έχουν δηλώσει ενδιαφέρον στον Σύνδεσμο Γονέων,  

ξεκινά τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020. 

 

Από το Σχολείο και τον Σύνδεσμο Γονέων 


