
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΥΡΝΩΝ        08/01/2021 

Aγαπητοί γονείς,  

 τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 επανερχόμαστε στο Σχολείο όλοι, μαθητές και εκπαιδευτικοί, μετά από δύο περίπου 

μήνες αναστολής της δια ζώσης  λειτουργίας και εφαρμογής της ΕξΑΕ καθώς και το διάστημα των χριστουγεννιάτικων 

διακοπών. Mε χαρά περιμένουμε να υποδεχτούμε ξανά εμείς οι εκπ/κοί τους μαθητές μας πίσω στις τάξεις τους και οι 

μαθητές με λαχτάρα να ξανασμίξουν με τους φίλους και τους συμμαθητές τους…  

     Σε σχέση με το ωρολόγιο πρόγραμμα δεν έχει αλλάξει κάτι, τα παιδιά θα ακολουθήσουν το ωρολόγιο πρόγραμμα 

που είχαν και πριν την καραντίνα. Στο Σχολείο υπάρχει μέριμνα για την τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας, 

σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες του ΕΟΔΥ για τα σχολεία και με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας με βάση τις 

ιδιαιτερότητες του σχολείου (δύο κτήρια και αύλειοι χώροι, μεταφερόμενοι μαθητές). 

Πρώτιστο μέλημά μας είναι η ασφάλεια των μαθητών μας, των εκπαιδευτικών και όλων των μελών της σχολικής 

κοινότητας. Σύμφωνα με  τις ανακοινώσεις της Υπουργού Παιδείας και τις σχετικές εγκυκλίους με τις οδηγίες που 

λάβαμε(Υπ. Παιδείας, Υπ. Υγείας),  επισημαίνουμε και υπενθυμίζουμε ότι θα ισχύουν τα παρακάτω: 

 Καθημερινά θα πρέπει να γίνεται θερμομέτρηση των παιδιών σας το πρωί πριν ξεκινήσουν για το 

σχολείο. Αν παρουσιάζουν συμπτώματα ίωσης, αδιαθεσίας, δέκατα ή πυρετό θα πρέπει να παραμένουν σπίτι μέχρι 

την πλήρη υποχώρηση των συμπτωμάτων (σ’ αυτή την περίπτωση απαραίτητη κρίνεται η τηλεφωνική ενημέρωση του 

σχολείου).  Μπορούν να επιστρέψουν στο σχολείο μετά την πάροδο 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση των 

συμπτωμάτων χωρίς την λήψη αντιπυρετικών. Η σχολαστικότητα τήρησης των παραπάνω αποτελεί σίγουρα θέμα 

υπευθυνότητας και σεβασμού προς τα υπόλοιπα μέλη της σχολικής κοινότητας και ολόκληρης της κοινωνίας 

  Οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές, το προσωπικό του σχολείου, καθώς και οι τυχόν επισκέπτες 

της  σχολικής  μονάδας υποχρεούνται να φορούν προστατευτική  μάσκα σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς 

χώρους του σχολείου.  Η μάσκα πρέπει να καλύπτει και τη μύτη και το στόμα. Η μάσκα κάτω από τη μύτη δεν 

προσφέρει καμία προστασία, αντίθετα αποτελεί έναν σίγουρο τρόπο μόλυνσης του ατόμου με ό,τι έχει μαζέψει η 

μάσκα στην επιφάνειά της και οπωσδήποτε ένα «κακό παράδειγμα μίμησης  προς τα υπόλοιπα παιδιά» ή πεδίο 

παραπόνων και διαμαρτυριών των άλλων παιδιών που νιώθουν και εκφράζουν ότι «δεν είναι δίκαιο γι’ αυτά…». Η 

συζήτηση επί του θέματος αυτού μεταξύ των γονέων και των παιδιών τους, οι οδηγίες τους προς αυτά για τήρηση 

των κανόνων του σχολείου (όπως ακριβώς ακολουθείται και όλο το υπόλοιπο πλαίσιο κανόνων που διέπουν την 

εκπαιδευτική διαδικασία) και η συμβουλή τους για σεβασμό, αλληλοκατανόηση, ενσυναίσθηση προς τους 

συνανθρώπους και τους εκπαιδευτικούς, βοηθά τα μέγιστα!!! 

 Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους στην σχολική τους τσάντα δεύτερη και τρίτη μάσκα και ανάλογα 

σακουλάκια. Επίσης να φορούν ερχόμενοι τη μάσκα τους και όχι να συνωστίζονται στη σκάλα προσπαθώντας να τη 

φορέσουν την τελευταία στιγμή…  

 Στο σχολικό λεωφορείο κανένας μαθητής δεν μπορεί να μπει αν δε φορεί τη μάσκα του και οπωσδήποτε 

πρέπει να εκτελεί τις οδηγίες της σχολικής συνοδού 

   Γενικά θα πρέπει να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός και ο συνωστισμός. Γι’ αυτό κατά τη διάρκεια της 

προσέλευσης των μαθητών, που συνοδεύονται, οι γονείς αφήνουν τα παιδιά να προχωρήσουν προς την είσοδο του 

σχολείου και δεν επιχειρούν οι ίδιοι να τα φέρουν στα σκαλιά ή στην εξώπορτα και δεν καθυστερούν 

κουβεντιάζοντας με άλλους γονείς 

 Δεν επιτρέπεται η είσοδος των γονέων σε όλον τον σχολικό χώρο, για να μεταφέρουν τις τσάντες των παιδιών 

τους στις τάξεις ή να μιλήσουν με τον εκπαιδευτικό στην αυλή. Οι τσάντες πρέπει να έχουν μόνο τα απαραίτητα, ώστε 

να είναι ελαφριές και να μπορεί να τις μεταφέρει χωρίς δυσκολία ο μαθητής. Αν χρειάζεται επικοινωνία μπορεί να 

γίνει μέσω τηλεφώνου 

 Η πρωινή προσέλευση  

θα γίνεται για όλα τα παιδιά 8:00 – 8:15 το πρωί, πλην των μαθητών που παρακολουθούν το πρόγραμμα Πρόωρης 

Υποδοχής,  λόγω μειωμένου συγχρωτισμού (υπάρχουν πολλοί μεταφερόμενοι μαθητές) και στα δύο κτήρια του 

σχολείου.  

Στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ κτήριο θα χρησιμοποιούνται και οι δυο ανατολικές είσοδοι ανά τμήμα ως εξής:  

Α΄& Γ1΄ από την κεντρική είσοδο,         ενώ 

Β1΄ &  Β2΄ & Γ2΄ από την πλάγια είσοδο της αίθουσας Η/Υ.    

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ μπαίνουν όλοι οι μαθητές από την πόρτα του δρόμου (μοναδική) τηρώντας τις αποστάσεις 

 Οι μεταφερόμενοι μαθητές μπορούν να έρχονται από τις 7:50 στο Κεντρικό σχολείο ώστε να περιμένουν 

εγκαίρως το λεωφορείο 



 Οι μαθητές που κάνουν χρήση της Πρωινής Ζώνης και έρχονται νωρίς το πρωί είναι όσοι παρακολουθούν το 

Ολοήμερο και το έχουν ζητήσει στην αίτησή τους (και έχει εγκριθεί από την υπηρεσία). Λόγω δε της ιδιαίτερης 

κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε παρακαλούνται οι γονείς να μην στέλνουν πολύ πρωί (πριν τις παραπάνω 

ώρες) μαθητές οι οποίοι δεν είναι γραμμένοι στο Ολοήμερο και στην Πρωινή Ζώνη 

 

 Η αποχώρηση των μαθητών  

Στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ κτήριο θα γίνεται με διαφοροποιημένο ωράριο και διαφορετική έξοδο με βάση το τμήμα των 

μαθητών (λόγω μεγάλου αριθμού παιδιών που φεύγουν με τους γονείς τους) ως εξής: 

13:05  - 13:15 για την Α΄ τάξη από την κεντρική έξοδο 

13:10 – 13:20 για τα τμήματα Β1 & Β2 με αυτή τη σειρά, από την πλάγια έξοδο της αίθουσας των Η/Υ 

13:15 – 13:25 για τα τμήματα Γ1  από την κεντρική έξοδο   &  Γ2 από την πλάγια έξοδο της αίθουσας των Η/Υ 

 

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ οι μαθητές θα αποχωρούν με το χτύπημα του κουδουνιού στις 13:15 όπως γινόταν μέχρι τώρα 

με σειρά (που κανονίζουν οι εφημερεύοντες εκπ/κοί). 

 

Η αποχώρηση των μαθητών πρέπει να γίνεται χωρίς καθυστέρηση, γι’  αυτό παρακαλούμε να προσέρχεστε 

έγκαιρα για να παραλάβετε τα παιδιά σας. Αποφύγετε επιμελώς το συγχρωτισμό στις εισόδους του σχολείου. 

Επίσης συνιστάται η μεταφορά και η παραλαβή παιδιών από / προς το σχολείο να γίνεται κατά το δυνατόν από 

ένα σταθερό πρόσωπο αναφοράς ή ένα άτομο της κατοικίας του παιδιού. Σε περίπτωση που θα παραλάβει 

κάποιο τρίτο πρόσωπο το παιδί σας θα πρέπει να το δηλώσετε τηλεφωνικά στο σχολείο για την αποφυγή 

καθυστερήσεων (Τηλ. Κεντρικού: 2810762030  & Παραρτήματος: 2810262866 ). 

 

 Η Πρωινή Ζώνη καθώς και το Ολοήμερο θα λειτουργήσουν από Δευτέρα 11/01/2021 κανονικά όπως και οι 

μεταφορές των μαθητών με τα σχολικά λεωφορεία 

 Οι μαθητές μετακινούνται κάνοντας χρήση της Βεβαίωσης Μετακίνησης που τους είχε δοθεί το προηγούμενο 

διάστημα από το σχολείο. Οι γονείς μετακινούνται με τον κωδικό 4 

 Επειδή κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, τα παράθυρα των αιθουσών θα πρέπει να ανοίγουν πλήρως 

τουλάχιστον για 5 λεπτά ανά 20λεπτο οι μαθητές θα πρέπει να έρχονται ντυμένοι ζεστά και με μπουφάν (για να 

φοριέται ή όχι όποτε χρειάζεται) 

 Το φαγητό που κρατούν οι μαθητές από το σπίτι για να το φάνε στο σχολείο προορίζεται αυστηρά για ατομική 

χρήση και όχι για «κεράσματα». Το ίδιο και το νερό (ατομικό μπουκαλάκι). Αν πρέπει να «κεράσει» τους 

συμμαθητές κάποιος μαθητής λόγω εορτής του μπορεί να φέρει ΜΟΝΟ έτοιμα συσκευασμένα ατομικά κεράσματα 

 Όλα τα όργανα Γυμναστικής, Μουσικής, Η/Υ – πληκτρολόγια μετά τη χρήση τους από μαθητές τμήματος 

καθαρίζονται και απολυμαίνονται. Τα βιβλία της δανειστικής Βιβλιοθήκης που επιστρέφουν οι μαθητές μένουν  

για μια εβδομάδα στην άκρη, εκτός δανεισμού 

 Δεν επιτρέπεται να φέρνουν οι μαθητές παιχνίδια από το σπίτι στο σχολείο, πολύ δε περισσότερο κάρτες ή 

τάπες για ανταλλαγή ή παιχνίδι με άλλους στα διαλείμματα (εστίες πολλών μικροβίων) 

 Οι γονείς έχουν υποχρέωση να μελετήσουν προσεκτικά τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για τα Δημοτικά Σχολεία, να τις 

συζητήσουν με τα παιδιά τους και να εφαρμόσουν κατά γράμμα τα προβλεπόμενα από τους νόμους 

 Τέλος σας ενημερώνουμε ότι στο σχολείο μας και φέτος θα βρίσκεται Κοινωνική λειτουργός (κάθε Τετάρτη) 

για να συνδράμει από τη μεριά της ειδικότητάς της στο παιδαγωγικό έργο του σχολείου ποικιλοτρόπως και όπου 

χρειαστεί  

 Για οποιοδήποτε θέμα, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Διεύθυνση του Σχολείου τηλεφωνικά (2810762030) ή 

μέσω e-mail (mail@dim-gourn.ira.sch.gr), καθώς η είσοδος των γονέων στο Σχολείο δεν θα επιτρέπεται, εκτός 

εξαιρετικών περιπτώσεων, για την ασφάλεια όλων μας  

 Για κάθε ενδεχόμενο και δεδομένων των μέχρι σήμερα συνθηκών και της κατάστασης της πανδημίας να είστε 

σε ετοιμότητα και να ενημερώνεστε από τον ιστοσελίδα του σχολείου     https://dimotikogournon.gr/    

καθώς και το προσωπικό σας ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το οποίο πρέπει να ελέγχετε τακτικά 

 

 

 

 



ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

 Υπάρχει η δυνατότητα απουσίας μαθητή/τριας, με ιατρική γνωμάτευση όταν νοσεί από κορωνοϊό COVID-19 ο ίδιος ο 

μαθητής ή κάποιος που κατοικεί στο σπίτι του ή αν ο μαθητής ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, όπως έχει οριστεί 

από τον ΕΟΔΥ. Οι ομάδες μαθητών αυξημένου κινδύνου είναι οι ακόλουθες: 

·  Μαθητές που λαμβάνουν χημειοθεραπεία για κακοήθεια ή μετά από ομόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών 

κυττάρων, εάν έχουν παρέλθει λιγότερο από έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωσή της. 

·   Μαθητές μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από δώδεκα 

(12) μήνες. 

·   Μαθητές μετά από μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου, εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από εικοσιτέσσερις (24) 

μήνες. 

·   Μαθητές με δρεπανοκυτταρική αναιμία.  

·   Μαθητές με σοβαρή συγγενή ή επίκτητη ανοσοανεπάρκεια (HIV και CD4 20mg/μέρα).  

·   Μαθητές με σοβαρή χρόνια νεφρική νόσο ή νεφρική ανεπάρκεια.  

·   Μαθητές με αιμοδυναμικά σημαντική συγγενή καρδιοπάθεια ή γνωστή μυοκαρδιοπάθεια. 

·   Μαθητές με χρόνια, σοβαρή πνευμονοπάθεια, όπως κυστική ίνωση με αναπνευστική ανεπάρκεια ή μαθητές με 

σοβαρό και μη ελεγχόμενο άσθμα, σύμφωνα με τη γνωμάτευση εξειδικευμένου κέντρου. 

·    Μαθητές με σύνθετα μεταβολικά ή νευρολογικά προβλήματα. 

 

Καλή επάνοδο στο σχολείο 

Με υγεία σε όλους μας! 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΔΟΥΚΟΥΜΕΤΖΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

 

 


