
 

 
Αγαπητοί γονείς, 
όπως ήδη έχετε πληροφορηθεί, τα σχολεία της Α/θμιας Εκπ/σης μετά από δυόμισι περίπου, μήνες ξεκινούν 
την επαναλειτουργία τους τη Δευτέρα 1η Ιουνίου έως και την Παρασκευή 26η Ιουνίου 2020. 
Με βάση τις ανακοινώσεις της Υπουργού Παιδείας και τις σχετικές εγκυκλίους με τις οδηγίες που λάβαμε  
επισημαίνουμε τα εξής: 
 • Η προσέλευση των μαθητών στο σχολείο θα γίνεται για όλα τα τμήματα εκ περιτροπής. Το κάθε 
τμήμα θα χωριστεί σε δύο υποτμήματα ώστε να τηρηθούν οι αποστάσεις που απαιτούνται και 
να αποφευχθεί η δημιουργία συνωστισμού εντός και εκτός της αίθουσας. Έτσι το ένα (1ο) 
υποτμήμα τη μία βδομάδα θα έρχεται Δευτέρα, Τέταρτη, Παρασκευή και το άλλο (2ο) υποτμήμα 
θα έρχεται Τρίτη, Πέμπτη. Την επόμενη βδομάδα η προσέλευση των μαθητών θα γίνεται 
αντίστροφα. 
 Θα φροντίσουμε, όσο μπορεί να γίνει, τα αδέρφια που φοιτούν στο Σχολείο να ενταχθούν στην ίδια ομάδα. 
Για τα υποτμήματα που θα δημιουργηθούν και τις ημέρες προσέλευσης θα ενημερωθείτε από τον/την 
εκπαιδευτικό του τμήματος μέσω e-mail. 
•Τα θρανία θα έχουν όλα τον ίδιο προσανατολισμό και η απόσταση  μεταξύ των μαθητών θα είναι 1,5 μέτρο 
μήκος σύμφωνα και με τα παρεχόμενα διαγράμματα του Υπουργείου 
• Προβλέπεται συνεχής φυσικός αερισμός των αιθουσών και είμαστε πολύ ευτυχείς που αυτό επιτυγχάνεται 
στο μέγιστο τώρα και στο κτήριο «Ειρήνη» λόγω της πρόσφατης αλλαγής των κουφωμάτων  
• Η χρήση της μάσκας είναι προαιρετική για εκπαιδευτικούς και μαθητές 
• Στις αίθουσες υπάρχουν αντισηπτικά για χρήση από τους μαθητές και το εκπ/κό προσωπικό 
• Στις τουαλέτες υπάρχει υγρό σαπούνι και χαρτί για τακτικό πλύσιμο των χεριών 
• Δεν θα επιτρέπεται η ανταλλαγή αντικειμένων μεταξύ των μαθητών (μολύβια, γόμες, χρώματα ή διάφορα 
μικροπράγματα) 
• Προβλέπεται καθαρισμός των αιθουσών δυο φορές την ημέρα, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του 
σχολείου και μετά το πέρας αυτής, και είμαστε σε συνεννόηση με τη Σχολική Επιτροπή ώστε να το 
επιτύχουμε περιμένοντας και τις σχετικές εγκυκλίους που νομιμοποιούν αυτές τις ενέργειες 
• Τα διαλείμματα θα πραγματοποιούνται σε διαφορετικούς  χώρους, ανά τάξη και τμήμα, που θα έχουν οριστεί 
στην αυλή  για τη μείωση του συγχρωτισμού 
• Η επιτήρηση των μαθητών κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων θα αυξηθεί έτσι ώστε σε κάθε χώρο τάξης 
στην αυλή να υπάρχει ένας εκπ/κός και επιπλέον ένας θα εποπτεύει τον χώρο στις τουαλέτες και την πόρτα 
• Tο ολοήμερο πρόγραμμα δεν προβλέπεται να λειτουργήσει  
•Για την αποφυγή του συγχρωτισμού και της κοινής χρήσης του ψύκτη νερού ή των βρυσών πόσιμου νερού 
καλό είναι κάθε μαθητής να έρχεται στο σχολείο εφοδιασμένος με δυο μπουκαλάκια νερού προσωπικής χρήσης 
• Υπάρχει η δυνατότητα μη προσέλευσης μαθητή/τριας στο σχολείο, με απλή Υπεύθυνη δήλωση   γονέα-
κηδεμόνα (Ν 1599/86), όταν υπάρχει άτομο στο σπίτι ή ο ίδιος ο μαθητής που ανήκει σε ομάδα αυξημένου 
κινδύνου ή που νοσεί (για τη μη προσμέτρηση των απουσιών) 
Σ’ αυτή την περίπτωση πρέπει να υπογράψετε  Υπεύθυνη δήλωση, την οποία μπορείτε είτε  να αποστείλετε 
στο mail του σχολείου (mail@dim-gourn.ira.sch.gr)  είτε να την  προσκομίσετε αυτοπροσώπως στο σχολείο 
το συντομότερο δυνατό 
• Στο σχολείο υπάρχει άτομο Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (Ψυχολόγος) για ψυχολογική υποστήριξη 
και παροχή εξειδικευμένων οδηγιών όπου χρειάζεται, κάθε Τρίτη,  κατόπιν συναίνεσης/αιτήματος γονέα 
• Για οποιοδήποτε θέμα, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη διεύθυνση του Σχολείου τηλεφωνικά (2810762030) 
ή μέσω mail, καθώς η είσοδος των γονέων στο Σχολείο από τη Δευτέρα δεν θα επιτρέπεται εκτός 
εξαιρετικών περιπτώσεων.    

         Η Διευθύντρια του Σχολείου 
ΔΟΥΚΟΥΜΕΤΖΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
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