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ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ- ΔΙΑΛΛΕΙΜΜΑΤΑ 

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του 

κορωνοϊού COVID-19 πρέπει να περιοριστεί ο συνωστισμός κατά την προσέλευση – 

αποχώρηση στη σχολική μονάδα φροντίζοντας να τηρούνται αποστάσεις μεταξύ των 

μαθητών. Το ίδιο, με τη σειρά τους, καλούνται να πράξουν και οι γονείς.  

 Δεν θα πραγματοποιείται η καθιερωμένη συγκέντρωση μαθητών στον 

προαύλιο χώρο πριν την έναρξη του ωρολογίου προγράμματος και η 

προβλεπόμενη διαδικασία θα πραγματοποιείται εντός των αιθουσών. 

 Η προσέλευση των μαθητών/τριών στο σχολείο θα γίνεται από τις 8:00 έως 

τις 8:15πμ. Καθώς, πρέπει να διατηρείται η απόσταση ασφαλείας του 1,5 

μέτρου, οι μαθητές θα ακολουθήσουν το πλάνο του Προαυλίου, όπου έχει 

καθορισθεί από το Σύλλογο Διδασκόντων συγκεκριμένος χώρος του 

προαυλίου στον οποίο θα γίνεται η προσέλευση και θα κάνουν το διάλλειμά 

τους οι μαθητές των τάξεων. Οι μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης θα εισέρχονται 

και θα αποχωρούν από την είσοδο της αυλής που αποχωρούσαν έως τώρα 

(πόρτα με κουδούνι). 

 Οι μαθητές θα περνούν  στις αίθουσες διδασκαλίας του τμήματός τους 

τηρώντας αποστάσεις μεταξύ τους με τη συνοδεία του εκπαιδευτικού της 

τάξης. Προς αποφυγή δυσλειτουργίας οι μαθητές θα εισέρχονται και θα 

κινούνται μέσα στο χώρο του σχολείου με τον παρακάτω τρόπο: 

Οι μαθητές του Α1΄, Α2΄ και Β1΄ τάξης θα εισέρχονται απευθείας στην τάξη τους. 

Οι μαθητές του Β2΄, θα εισέρχονται από την κεντρική είσοδο του κτηρίου . 

Οι μαθητές του Δ2΄, Δ1΄, Γ1΄,Γ2΄, θα εισέρχονται από την πόρτα της αίθουσας 

τελετών. 

Τέλος , οι μαθητές του ΣΤ1΄, ΣΤ2΄, Ε2΄, Ε1, θα εισέρχονται από την κεντρική είσοδο 

του κτηρίου και θα ανεβαίνουν με τη σειρά που αναφέρονται. 

 Η αποχώρηση των μαθητών θα πραγματοποιείται με ανάλογο τρόπο, 

διατηρώντας τις αποστάσεις. Το ίδιο καλούνται να κάνουν και οι γονείς έξω 

από το σχολείο. Πρώτα θα εξέρχονται οι μαθητές της Α΄ τάξης, μετά οι 

μαθητές της Β΄ , έπειτα οι μαθητές της Γ΄ και Δ΄ από τη νότια σκάλα και την 

αίθουσα τελετών και τέλος οι μαθητές των υπόλοιπων τάξεων αντίστροφα 

από τη σειρά εισόδου. 

 Κατά την ώρα του διαλλείματος οι μαθητές εξέρχονται και εισέρχονται  με 

τάξη τηρώντας τις αποστάσεις  και παραμένουν στον οριοθετημένο χώρο του 

τμήματός τους,  κρατώντας τις αποστάσεις του 1,5 μέτρου.  

 Δεν επιτρέπονται ομαδικά παιχνίδια και μπάλες κατά την διάρκεια των 

διαλειμμάτων.  

 Δεδομένου ότι τα διαλείμματα θα γίνονται υποχρεωτικά στο προαύλιο σε 

χώρους που ίσως να μην υπάρχει σκίαση και λόγω των ιδιαίτερα υψηλών 

θερμοκρασιών συνιστούμε να φέρουν όλοι οι μαθητές καπέλα και να έχουν 

μαζί τους ένα μπουκαλάκι ή παγουρίνο με νερό. 



 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  

 

 Οι  αίθουσες διδασκαλίας θα καθαρίζονται και κατά τη διάρκεια της 

λειτουργίας του σχολείου. 

 Τα παράθυρα των τάξεων θα βρίσκονται διαρκώς ανοικτά. 

 Σε όλες τις αίθουσες θα υπάρχουν αντισηπτικά διαλύματα αλλά καλό είναι να 

έχουν και οι μαθητές/τριες στην τσάντα τους ένα μικρό μπουκάλι ή 

μαντηλάκια, με αντισηπτικό. 

  Μόνο ένας μαθητής επιτρέπεται να είναι στην τουαλέτα κάθε φορά. Μετά 

πρέπει να πλένονται οπωσδήποτε τα χέρια «ΠΟΛΥ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΑ»!. Δεν 

επιτρέπεται η άσκοπη παραμονή στις τουαλέτες.. 

 Παρότι η χρήση μάσκας είναι προαιρετική, οι μαθητές θα μπορούν να φορούν 

μάσκες, εφόσον το επιθυμούν, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ακόμη 

περισσότερο η υγεία των ίδιων και των υπολοίπων μελών της σχολικής 

κοινότητας.  

 Οι μαθητές/τριες θα προσέχουν να μην ακουμπούν οπουδήποτε, δεν θα 

ανταλλάσσουν αντικείμενα (βιβλία, γόμες, μολύβια κ.ά.), δεν θα 

λάβουν καμιά φωτοτυπία από τους εκπαιδευτικούς (κίνδυνος μετάδοσης 

ιού) και θα σημειώνουν τα πάντα στο τετράδιό τους. 

 Για τους μαθητές που θα απουσιάζουν τα μαθήματά τους θα αναρτώνται στις 

ψηφιακές τάξεις των εκπαιδευτικών του σχολείου. 

 Εννοείται ότι οι εκπαιδευτικοί θα παραδίδουν δυο φορές την ίδια ενότητα σε 

κάθε ομάδα (Α΄ και Β΄). 

 Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων θα τροποποιηθεί ανάλογα. 

 Το μάθημα της Γυμναστικής θα πραγματοποιείται μόνο στο προαύλιο  και 

μόνο με ατομικά αθλήματα καθώς θα πρέπει πάντα να τηρείται η απόσταση 

του 1,5 μέτρου. 

 Στο μάθημα των ΤΠΕ (Πληροφορικής) οι μαθητές θα κάθονται στις 

προβλεπόμενες αποστάσεις (ίσως χρειαστεί το μάθημα να πραγματοποιηθεί 

στην τραπεζαρία) και τα πληκτρολόγια θα καλύπτονται από διάφανη 

μεμβράνη η οποία θα αντικαθίσταται μετά από κάθε χρήση. 

 Έως το τέλος της σχολικής χρονιάς δεν θα ισχύσουν οι τακτικές ώρες 

ενημέρωσης των γονέων από τους εκπαιδευτικούς και θα καταβληθεί 

προσπάθεια, σε περίπτωση ανάγκης, να βρεθεί ένας άλλος τρόπος 

επικοινωνίας των δύο μερών. 

 

ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ 

 

 Οι μαθητές/τριες πρέπει μετά και από τις δικές σας οδηγίες και συμβουλές να 

συνειδητοποιήσουν τη σοβαρότητα της κατάστασης και να επιστρέψουν στο 

σχολείο έχοντας πεισθεί ότι για την ασφάλειά τους πρέπει να ακολουθούν τις 



οδηγίες που θα δίνονται καθημερινά από τον Διευθυντή και τους 

εκπαιδευτικούς του σχολείου. 

 Παρακαλούμε προετοιμάστε κι ενημερώστε τα παιδιά σας ώστε να 

αντιμετωπίσουν την κατάσταση με σοβαρότητα και υπευθυνότητα  και να 

επιδείξουν την αρμόζουσα συμπεριφορά για να μην  έρθουμε στη 

δυσάρεστη θέση να σας ενοχλήσουμε στην εργασία σας. 

 Μαθητές/τριες που θα παρουσιάζουν συμπτώματα ασθένειας, επίσης, θα 

καλείστε να τους/τις παραλάβετε από το σχολείο αμέσως. Έως τότε, έχει 

καθορισθεί ειδικός χώρος (γραφείο Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων) για τη 

διαμονή παιδιού. 

 Τέλος, καλό είναι οι γονείς και κηδεμόνες να μην έρχεστε στο σχολείο και για 

ό,τι χρειάζεστε να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά ή με email. 

Με θετική διάθεση, συνεργασία και απαρέγκλιτη πειθαρχία στους κανόνες που η 

πολιτεία και οι ειδικοί προτείνουν, είμαστε αισιόδοξοι ότι θα καταφέρουμε να 

συνεχιστεί ομαλά η διεξαγωγή των μαθημάτων υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες και 

να προστατεύσουμε όλοι/ες τον εαυτό μας και τους γύρω μας. 

Επειδή η κατάσταση εκτός από πρωτόγνωρη είναι και ιδιόμορφη για κάθε νεώτερη 

πληροφορία θα σας ενημερώνουμε μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου ή του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 

Ευελπιστώντας ότι η συνεργασία μας θα είναι αποδοτική και στη δύσκολη αυτή 

κατάσταση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, 

 

Ο Διευθυντής του σχολείου 

 

Δούκας Αλβανός 


