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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2020-2021 

Σεπτέμβριος 2020 

Αγαπητοί γονείς, 

Με την ευκαιρία της νέας σχολικής χρονιάς επικοινωνούμε μαζί σας για να ενημερώσουμε και να 

υπενθυμίσουμε τα πιο κάτω: 

1. Προσέλευση παιδιών στο σχολείο:  Η προσέλευση των παιδιών  στο σχολείο πρέπει να γίνεται 

από τις 7:30 μέχρι τις 7:45 το πρωί και οπωσδήποτε πριν κτυπήσει το κουδούνι.  Τα κάγκελα θα 

ανοίγουν στις 7:30 με επίβλεψη δασκάλων και τα παιδιά θα οδηγούνται κατευθείαν στην αίθουσά 

τους όπου θα τους περιμένει ο/η δάσκαλος/δασκάλα της πρώτης περιόδου.  Για να αποφύγουμε 

συνωστισμό στις εισόδους έχουμε καθορίσει και έχετε ήδη ενημερωθεί για την είσοδο που θα 

χρησιμοποιεί κάθε τάξη.  

Τάξη Είσοδος Τάξη  Είσοδος 

Δ1 Νότιο κάγκελο Ε2 Κεντρική  

Δ2 Κεντρική  Ε3 Κεντρική  

Δ3 Νέα Βόρεια  Στ1 Κεντρική  

Δ4 Νέα Βόρεια Στ2 Μικρή Βόρεια 

Ε1 Μικρή Βόρεια Στ3 Νέα Βόρεια 

 Τις ίδιες εξόδους θα χρησιμοποιούν και όταν σχολάνουν τα παιδιά.  

2. Απαγόρευση εισόδου στο σχολείο: Για την ασφάλεια των παιδιών και του σχολικού χώρου 

υπάρχει ψηλή περίφραξη και δεν επιτρέπεται η ελεύθερη είσοδος σε κανένα.  Τα κάγκελα θα 

κλειδώνονται αμέσως μετά το κτύπημα του κουδουνιού και θα παραμένουν κλειδωμένα  μέχρι τη 

1:05.  Σύμφωνα με το πρωτόκολλο για προστασία από τον Covid-19 «Η είσοδος 

γονέων/κηδεμόνων ή/και άλλων προσώπων εντός του σχολείου απαγορεύεται αυστηρά».  

Η επικοινωνία σας με το σχολείο θα γίνεται μόνο τηλεφωνικά.  Επίσης θα ενημερωθείτε για την 

καθορισμένη ώρα σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του παιδιού σας που θα μπορείτε να 

επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με τον/την δασκάλα του παιδιού σας και να συζητήσετε όποιο θέμα το 

αφορά και να ενημερωθείτε για την πρόοδο και την συμπεριφορά του. 
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3. Ενημέρωση για απουσία του παιδιού: Σε περίπτωση που το παιδί σας θα απουσιάσει από το 

σχολείο για οποιοδήποτε λόγο, πρέπει να ενημερώνετε το συντομότερο δυνατό γραπτά ή/και 

προφορικά το σχολείο.  Για τον σκοπό αυτό το ΥΠΠΑΝ έχει ετοιμάσει σχετικό έντυπο το οποίο οι 

γονείς πρέπει να συμπληρώνουν και να αποστέλλουν στο σχολείο.  Σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο 

σας αποστέλλεται. 

4. Παραλαβή του παιδιού σε εργάσιμο χρόνο:   Σε περιπτώσεις που πρέπει να παραλάβετε για 

οποιοδήποτε σοβαρό λόγο το παιδί σας κατά τη διάρκεια του σχολείου πρέπει απαραίτητα να 

ενημερώνετε τον υπεύθυνο δάσκαλο και να υπογράφετε το δελτίο αποχώρησης που θα βρίσκεται 

στην κεντρική είσοδο.  Σε περιπτώσεις που το παιδί σας δεν νιώθει καλά και επικοινωνήσει μαζί 

σας άτομο από το σχολείο (γραμματέας ή δάσκαλος) θα πρέπει να ενεργείτε άμεσα για να το 

παραλάβετε από το σχολείο. 

5. Λίστα κλινικών συμπτωμάτων για καθημερινό έλεγχο:  Σας αποστέλλεται λίστα κλινικών 

συμπτωμάτων με βάση το υγειονομικό πρωτόκολλο.  Αν το παιδί σας παρουσιάσει κάποιο από τα 

συμπτώματα που αναφέρονται τότε πρέπει υποχρεωτικά να παραμείνει στο σπίτι, να ενημερώσετε 

το σχολείο και στη συνέχεια να επικοινωνήσετε με τον προσωπικό σας παιδίατρο.      

6. Σχολικό πρόγραμμα: Ευελπιστούμε ότι πολύ σύντομα θα σταλεί στο σπίτι το ωρολόγιο 

πρόγραμμα των παιδιών. Το παιδί θα πρέπει να μεταφέρει στο σχολείο τα βιβλία και τη γραφική 

ύλη που είναι αναγκαία για την κάθε μέρα μόνο, αποφεύγοντας έτσι τη μεταφορά επιπρόσθετου 

βάρους στη σχολική τσάντα. Επίσης, θα πρέπει να διατηρεί καθαρά όλα τα βιβλία και τετράδιά του 

και να τα έχει συγυρισμένα μέσα στην τσάντα του την οποία θα ετοιμάζει πάντα από το βράδυ και 

όχι το πρωί.  Με βάση πάλι το πρωτόκολλο «Κάθε παιδί χρησιμοποιεί μόνο τα δικά του υλικά 

και προσωπικά αντικείμενα» οπότε πρέπει το κάθε παιδί να είναι εξοπλισμένο με όλη την 

απαραίτητη γραφική ύλη. 

7. Φάκελος επικοινωνίας: Έχει δοθεί σε όλα τα παιδιά φάκελος επικοινωνίας στον οποίο 

τοποθετούνται διάφορες ανακοινώσεις και πληροφορίες από το σχολείο.  Παρακαλούμε όπως 

ενημερώνεστε καθημερινά και ανταποκρίνεστε έγκαιρα στα χρονοδιαγράμματα. 

8. Ευπρεπής εμφάνιση των παιδιών: Τα παιδιά είναι υποχρεωμένα να φορούν τη σχολική τους 

στολή σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου και να τηρούν με προσοχή τους βασικούς 

κανόνες υγιεινής.  Στα πλαίσια της ευπρεπούς εμφάνισης και για λόγους ασφάλειας δεν 
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επιτρέπεται να φορούν τα παιδιά ακριβά κοσμήματα και ρολόγια ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος της Φυσικής Αγωγής.  Ρουχισμό με το σήμα του σχολείου μπορείτε να προμηθευτείτε 

μετά από επικοινωνία με τα μέλη του Συνδέσμου Γονέων. 

9. Κώδικας Καλής Συμπεριφοράς: Με την έναρξη των μαθημάτων, κάθε τάξη μετά από συζήτηση, 

θα καθορίσει τον κώδικα καλής συμπεριφοράς.  Με την εκλογή του Κεντρικού Μαθητικού 

Συμβουλίου θα καθοριστεί και ο Γενικός Κώδικας Καλής Συμπεριφοράς που θα αφορά όλη τη 

σχολική μονάδα.  Ο Κώδικας αυτός θα κοινοποιηθεί και στους γονείς και θα είναι αντικείμενο 

συχνής συζήτησης και υπενθύμισης στην τάξη και στο σχολείο με σκοπό την προώθηση και την 

καλλιέργεια πνεύματος πειθαρχίας και ομαλής λειτουργίας του σχολείου και με απώτερο στόχο την 

αυτοπειθαρχία.  

10. Κινητά τηλέφωνα: Η μεταφορά και η χρήση κινητών τηλεφώνων και ρολογιών που μπορούν να 

αξιοποιηθούν και ως κινητά (smartwatches) στον σχολικό χώρο από τους μαθητές απαγορεύεται 

με σχετικές οδηγίες του ΥΠΠΑΝ.  Απαγορεύονται επίσης τα ψηφιακά ρολόγια άσκησης εκτός εάν 

αποσταλεί επιστολή προς το σχολείο από τους γονείς για να ενημερώσουν ότι το παιδί τους θα 

χρησιμοποιήσει τέτοιο ρολόι.  Η απαγόρευση αφορά στην ασφάλεια των παιδιών και στην ορθή 

διαπαιδαγώγησή τους. 

11. Ατομικός εξοπλισμός:  Με βάση το υγειονομικό πρωτόκολλο «συστήνεται τα παιδιά να έχουν 

μαζί τους χαρτομάντιλα και αντισηπτικά για να μην μετακινούνται από τη θέση τους».  

Χρήσιμη θα ήταν επίσης μια ατομική πετσέτα για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής ή/και μετά τα 

διαλείμματα λόγω των ψηλών θερμοκρασιών. 

12. Σχολικό κυλικείο: Στη σχολική μας μονάδα λειτουργεί σχολικό κυλικείο με όλες τις προδιαγραφές 

που απαιτούνται από τη νομοθεσία και το υγειονομικό πρωτόκολλο.   Ο εγκεκριμένος 

τιμοκατάλογος θα σας αποσταλεί σύντομα με τα παιδιά σας.   

13. Ερωτηματολόγια Σχολιατρικής Υπηρεσίας: Τις επόμενες μέρες θα  δοθούν σε όλα τα  παιδιά 

του σχολείου ερωτηματολόγια από την Επισκέπτρια Υγείας τα οποία πρέπει να συμπληρωθούν 

και να επιστραφούν στο σχολείο το συντομότερο. 

14. Κάπνισμα στους σχολικούς χώρους : Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους σχολικούς 

χώρους.  Η απαγόρευση περιλαμβάνει και το ηλεκτρονικό τσιγάρο και αφορά τόσο τους κλειστούς 

όσο και τους ανοιχτούς χώρους του σχολείου. 
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15. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: Σύμφωνα με το νόμο για προστασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα σας αποστέλλεται έντυπο συγκατάθεσης για φωτογράφιση και 

μαγνητοσκόπηση των παιδιών σας.  Επίσης επισημαίνεται ότι οι γονείς μπορούν να 

φωτογραφίζουν ή να μαγνητοσκοπούν τα δικά τους παιδιά αλλά δεν μπορούν να δημοσιοποιούν 

το υλικό αυτό αν εμφανίζονται και άλλα παιδιά χωρίς τη συγκατάθεση των γονιών τους. 

16. Τετράδιο Εργασιών-Ημερολόγιο:  Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς θα δοθεί σε όλους τους 

μαθητές το Τετράδιο Εργασιών-Ημερολόγιο στο οποίο αναγράφονται οι σημαντικές ημερομηνίες 

της χρονιάς και θα αξιοποιηθεί για καταγραφή της κατ’ οίκον εργασίας. 

17. Σίτιση παιδιών και δικαιολογητικά έγγραφα:  Καθημερινά προσφέρεται πρόγευμα που 

επιχορηγείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε παιδιά που έχουν ανάγκη βοήθειας 

και οικονομικής στήριξης.  Όσες οικογένειες πληρούν τα κριτήρια και επιθυμούν τα παιδιά τους να 

παίρνουν δωρεάν πρόγευμα, πρέπει να αποστείλουν στο σχολείο τη σχετική δήλωση που σας 

αποστέλλεται μαζί με  τα απαραίτητα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά.  Όλες οι πληροφορίες που θα 

φτάσουν στο σχολείο θα χρησιμοποιηθούν με απόλυτη εχεμύθεια και υπευθυνότητα.  Για 

οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με τη διευθύντρια.  Τελευταία ημέρα 

αποστολής των δικαιολογητικών είναι η Δευτέρα, 28/9/20. 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  

Έχω παραλάβει τα έντυπα που αναφέρονται πιο πάνω και έχω ενημερωθεί για όλα όσα αναφέρονται. 

Ονοματεπώνυμο παιδιού:……………………………………………………………………………………. 

Τάξη:…………………………………… 

Ονοματεπώνυμο γονιού:……………………………………………………………………………………… 

Υπογραφή γονιού:………………………………………….        Ημερομηνία:…………………………… 

Παρακαλώ όπως συμπληρωθεί και επιστραφεί στο σχολείο το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 

18/9/20 
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