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Αγαπητοί γονείς-κηδεμόνες, 

 

Το σχολείο μας ανταποκρινόμενο στις νέες συνθήκες που διαμόρφωσε η πανδημία 

covid-19  οργάνωσε  ένα σχέδιο υγειονομικής, διδακτικής και διοικητικής λειτουργίας, 

σύμφωνα με τις οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Ε.Ο.Δ.Υ. Οι οδηγίες αυτές 

εξειδικεύονται από την Διεύθυνση και τον Σύλλογο Διδασκόντων του Σχολείου μας ως 

εξής : 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Αγιασμός 

 

Οι μαθητές,-τριες του σχολείου μας θα προσέλθουν τη Δευτέρα, 13-9-2021  στο 

σχολείο μεταξύ 8:15-8:30 π.μ. σύμφωνα με τις οδηγίες που ήδη σας έχουν 

γνωστοποιηθεί. 

Ο καθιερωμένος Αγιασμός θα πραγματοποιηθεί στην αυλή του σχολείου στις 9:30. Θα 

επιτραπεί η είσοδος στους χώρους του σχολείου μόνο στους γονείς της Α’ τάξης (ένας 

γονέας-κηδεμόνας από κάθε οικογένεια). 

Τον Αγιασμό θα παρακολουθήσουν οι γονείς-μαθητές,-τριες της Α’ τάξης και ΣΤ΄ 

τάξης ενώ οι υπόλοιποι μαθητές,-τριες (Β’-Ε’ τάξεις) θα κατευθύνονται απευθείας στις 

αίθουσες διδασκαλίας, όπου θα συνομιλήσουν με τους/τις δασκάλους,-ες τους, θα 

ενημερωθούν για τα υγειονομικά μέτρα, θα παραλάβουν τα βιβλία. 

Στις 10:00 περίπου όλοι οι μαθητές-τριες του σχολείου θα αποχωρήσουν. 

Παρακαλούνται οι γονείς να μεριμνήσουν εγκαίρως  για την παραλαβή των παιδιών.  

 

Πρωινή ζώνη- Ημερήσιο Πρόγραμμα-Ολοήμερο 

Το σχολείο θα λειτουργήσει κανονικά και σε πλήρη ανάπτυξη  από την Τρίτη 14-09-

2021 ως εξής: 

 

 Πρωινή Ζώνη : 07.00 – 08.00 (εφόσον έχετε δηλώσει συμμετοχή ) 

 Πρωινή προσέλευση :8.00- 8.15 

 Το Ημερήσιο Πρόγραμμα όλων των τμημάτων : 8.15- 13.15 

 Ολοήμερο Πρόγραμμα : 13.15 – 15.00 ή 16.00 (ανάλογα με την επιλογή σας) 
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Oι μαθητές,-τριες του Ολοήμερου θα πρέπει να διαθέτουν γεύμα σε ασφαλή 

συσκευασία (και μέσα σε ειδική τσάντα), πετσέτα και πιρούνι (όχι μαχαίρι). 

 

Διαλείμματα 

Κατόπιν απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων διαφοροποιούνται οι ώρες 

διδασκαλίας και τα διαλείμματα των τάξεων  (υγειονομικοί λόγοι). Οι ώρες των 

διαλειμμάτων θα σας γνωστοποιηθούν όταν θα οριστικοποιηθεί το Πρόγραμμα του 

σχολείου. 

 

Προσέλευση-Αποχώρηση 

 

 Η είσοδος των μαθητών,-τριών του Τμήματος της Πρωινής ζώνης (7.00 -8.00) από την 

μικρή κόκκινη πόρτα επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου. 

 Η είσοδος των μαθητών,-τριών στις αίθουσες διδασκαλίας από τις 8 π.μ. (προσωρινή 

κατάργηση της συνήθους πρωινής συγκέντρωσης).Οι πόρτες της αυλής θα κλείνουν 

στις 8.15 π.μ. 

 

 Από την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021 αναπροσαρμόζονται οι ώρες προσέλευσης και 

αποχώρησης των μαθητών ως εξής : 

Α’  τάξη :  Ώρα προσέλευσης 8:00-8:05     Ώρα αποχώρησης 13:05 

         (είσοδος & έξοδος από την αυλόπορτα επί της οδού  Αγνώστου Στρατιώτη) 

Β’ τάξη  :  Ώρα προσέλευσης  8.05-8.10     Ώρα αποχώρησης 13:10 

       (  είσοδος & έξοδος από την αυλόπορτα επί της οδού  Αγνώστου Στρατιώτη) 

Γ’ τάξη  :  Ώρα προσέλευσης  8.10-8.15     Ώρα αποχώρησης 13:15 

          (  είσοδος από την μεγάλη αυλόπορτα επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου και 

έξοδος από τη μικρή κόκκινη  πόρτα επί της οδού  Μεγάλου Αλεξάνδρου)       

Δ’ τάξη :  Ώρα προσέλευσης 8:00-8:05     Ώρα αποχώρησης 13:05 

         (  είσοδος από την μεγάλη αυλόπορτα επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου και 

έξοδος από τη μικρή κόκκινη  πόρτα επί της οδού  Μεγάλου Αλεξάνδρου) 

Ε’  τάξη :  Ώρα προσέλευσης 8:05 - 8:10  Ώρα αποχώρησης 13:10 

         ( είσοδος & έξοδος από την αυλόπορτα επί της οδού  Μεγάλου Αλεξάνδρου) 

ΣΤ’ τάξη :  Ώρα προσέλευσης 8:10-8:15     Ώρα αποχώρησης 13:15 

         ( είσοδος & έξοδος από την αυλόπορτα επί της οδού  Μεγάλου Αλεξάνδρου) 
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Εννοείται πως οι γονείς/κηδεμόνες που έχουν δύο ή περισσότερους μαθητές 

/μαθήτριες που φοιτούν στο σχολείο μας θα ακολουθούν ως προς την προσέλευση το 

ωράριο/χρονοδιάγραμμα των μικρότερων τάξεων και ως προς την αποχώρηση θα 

ακολουθούν το χρονοδιάγραμμα που ακολουθούν και οι υπόλοιποι γονείς/κηδεμόνες 

(π.χ. ένας γονιός που έχει έναν μαθητή στην Α΄ τάξη και έναν μαθητή στην Ε΄ τάξη θα  

προσέρχεται στο σχολείο στις 08:00 -08:05 επιλέγοντας μια από τις εισόδους του 

σχολείου για να αφήσει τους δύο μαθητές. Στην αποχώρηση όμως θα παραλάβει τον  

μικρό μαθητή της Α΄ τάξης στις 13:05 από την έξοδο της Αγνώστου Στρατιώτη και στη 

συνέχεια τον μαθητή της Ε΄ τάξης στις 13:10 από την έξοδο επί της οδού Μεγάλου 

Αλεξάνδρου. Σε περίπτωση που επιλέξετε να περιμένετε και το δεύτερο μαθητή στην 

έξοδο της οδού Αγνώστου Στρατιώτη θα πρέπει να το γνωρίζουν οι δάσκαλοι-

υπεύθυνοι των τμημάτων και των δύο μαθητών). 

 

 Κατά την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας (13-17/9/2021), η είσοδος των μαθητών,-

τριων θα γίνεται με την επίδειξη βεβαίωσης αρνητικού αποτελέσματος 

αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) τη Δευτέρα 13-9-2021 και την Πέμπτη 16-9-

2021. 

 Από τη δεύτερη εβδομάδα λειτουργίας (20-24/9/2021), η είσοδος των μαθητών,-

τριων θα γίνεται με την επίδειξη βεβαίωσης αρνητικού αποτελέσματος 

αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) κάθε Τρίτη και 

Παρασκευή.                               

 Του παραπάνω αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) εξαιρούνται όσοι/όσες έχουν 

ιστορικό νόσησης εντός του τελευταίου 6μήνου. 

 

Χρήση των χώρων του σχολείου 

 

Προβλέπεται : 

 Χωροθέτηση στις αίθουσες διδασκαλίας (συγκεκριμένη θέση για κάθε μαθητή), 

 Κατόπιν απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων διαφοροποιούνται οι ώρες 

διδασκαλίας και τα διαλείμματα των τάξεων . 

 Χρήση  τριών (3) διαφορετικών αιθουσών αποκλειστικά από τους μαθητές των τριών 

(3) τμημάτων του Ολοήμερου Προγράμματος ( η σίτιση του Ολοήμερου θα λαμβάνει  
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χώρα σε αυτές τις αίθουσες και όχι στην τραπεζαρία του σχολείου για τη αποφυγή 

συγχρωτισμού), 

 Ορθή χρήση των χώρων υγιεινής (πλύσιμο χεριών, χρήση αντισηπτικού) 

 Είσοδος και η έξοδος από τις αίθουσες διδασκαλίας ανάλογη με τις ασκήσεις 

σεισμικού κινδύνου,  

 Κατανομή και οριοθέτηση της αυλής ανά τάξη/τμήμα. 

 

Κυλικείο 

Το Κυλικείο θα λειτουργεί κανονικά με συσκευασμένα προϊόντα. Γονείς και μαθητές,-

τριες μπορούν να επικοινωνούν εγκαίρως με την υπεύθυνη του Κυλικείου για κάθε 

προμήθεια.  

 

Σχολικά γεύματα 

Μέχρι  και σήμερα δεν έχουμε ενημέρωση για την επανέναρξη των σχολικών 

γευμάτων. Για οποιαδήποτε μεταβολή, θα ενημερωθείτε εγκαίρως. 

 

Οικογένεια 

Οι μαθητές,-τριες δεν πρέπει να φέρνουν στο σχολείο τους προσωπικά είδη και γενικά 

να μην ανταλλάσσουν αντικείμενα. Καθένας θα πρέπει να διαθέτει ένα ζευγάρι γάντια 

μιας χρήσης την ημέρα που θα διδάσκεται το μάθημα της πληροφορικής, έναν 

μαρκαδόρο πίνακα και δύο μάσκες σε διαφορετικά ευρύχωρα σακουλάκια.  

Προτείνεται οι μαθητές που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα να έχουν μία 

(1) τουλάχιστον επιπλέον μάσκα. 

Κάθε μαθητής,-τρια θα προσέρχεται στο σχολείο με τη μάσκα του/της. Η χρήση της 

επιβάλλεται στους κλειστούς χώρους (αίθουσες διδασκαλίας, κυλικείο, χώροι 

διοίκησης), ενώ είναι προαιρετική στους εξωτερικούς (αυλή). Οι εκπαιδευτικοί έχουν 

λάβει οδηγίες για παιδαγωγική εφαρμογή του μέτρου στα πλαίσια του σεβασμού των 

φίλων-συμμαθητών,-τριών και των εκπαιδευτικών τους. Η εφαρμογή του μέτρου στις 

μικρότερες ηλικίες θα έχει ειδικότερα χαρακτηριστικά. 

 Επίσης  όλοι οι μαθητές,-τριες θα πρέπει να έχουν μαζί τους καθημερινά ένα μικρό 

παγουρίνο με επαρκή ποσότητα νερού. Οι κοινόχρηστες βρύσες της αυλής δε θα 

λειτουργούν εκτός από μία (1) που θα υπάρχει στη διάθεση των μαθητών,-τριών μόνο  
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για να γεμίσουν το παγουρίνο τους με νερό που ενδεχομένως θα τους έχει τελειώσει. 

Δεν επιτρέπεται οι μαθητές να πίνουν απευθείας νερό από τη βρύση. 

Μαθητής,-τρια με συμπτώματα που παραπέμπουν σε covid-19, θα παραμένουν στο 

σπίτι και θα ενημερώνεται άμεσα ο Διευθυντής του Σχολείου. Επίσης 

οι γονείς καλούνται να θερμομετρούν τα παιδιά τους κάθε πρωί. Σε περίπτωση που 

κάποιος μαθητής ,-τρια παρουσιάζει έστω και ήπια συμπτώματα πριν τη προσέλευσή 

του στο σχολείο θα πρέπει να παραμένει στο σπίτι και να μην προσέρχεται στο σχολείο.  

Μαθητής ,-τρια που παρουσιάζει συμπτώματα κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου 

θα απομονώνεται σε ειδικό , αεριζόμενο χώρο και θα ειδοποιούνται οι γονείς για την 

παραλαβή του. 

Εφόσον μαθητής,-τρια ανήκει σε ευπαθείς ομάδες, μπορείτε να αποστείλετε 

αιτιολογημένη Υπεύθυνη Δήλωση και ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Φορέα  

για την μη προσέλευσή του/της στο σχολείο.  

Επικοινωνία με το σχολείο 

Το επόμενο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να αποφεύγεται η προσέλευση άλλων ατόμων 

στους χώρους του σχολείου. Για οποιοδήποτε ερώτημα ή αίτημα θα πρέπει να 

προηγείται επικοινωνία μέσω τηλεφώνου (2392027870), fax (2392027870) ή μέσω  

ηλεκτρονικού μηνύματος mail@2dim-peraias.thess.sch.gr. 

Σε κάθε περίπτωση το σχολείο μας λαμβάνει υγειονομικά μέτρα για την 

προστασία ενός πληθυσμού 250 περίπου ατόμων ,που παρευρίσκονται στο χώρο του 

σχολείου. Σ’ αυτήν την προσπάθεια, νιώθουμε εσάς τους γονείς ως συμπαραστάτες και 

αρωγούς. 

Σας ευχαριστούμε θερμά  για τη συμπαράστασή σας και ευχόμαστε να συνεχιστεί η 

συνεργασία μας στο ίδιο κλίμα. Ο στόχος μας άλλωστε παραμένει κοινός! H εύρυθμη 

και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου, η διαμόρφωση των συνθηκών που θα  

προάγουν τη μάθηση των μαθητών καθώς και η προστασία της υγείας της σχολικής 

κοινότητας ας είναι και το κοινό μας μέλημα αυτή τη σχολική χρονιά. 

 

Σας ευχόμαστε καλή και δημιουργική σχολική χρονιά! 

Ο Διευθυντής 

Λασκαράκης Γεώργιος 

https://docs.google.com/document/d/1FFoSGwkus-QEngugRXsXLBXBr8dpgLyw4ru-iSIvbGY/edit?usp=sharing
mailto:mail@2dim-peraias.thess.sch.gr

