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Επικοινωνία (31):  

Παράδοση σχολικών εγχειριδίων στους γονείς/κηδεμόνες 
των μαθητών/τριών των Δημοτικών Σχολείων 

Τρίτη, 5 Μαΐου 2020 

Αγαπητές οικογένειες των μαθητών και μαθητριών μας, 

Στο πλαίσιο της διαρκούς επικαιροποίησης των οδηγιών για τη λειτουργία των σχολείων, στο 
διάστημα που τα παιδιά παραμένουν μακριά από τις αίθουσες διδασκαλίας, θα παραδώσουμε στις 
οικογένειες των μαθητών και μαθητριών μας, τα βιβλία και τα υλικά που παρέμειναν στο σχολείο. 

Οι εκπαιδευτικοί, ετοιμάζουν τα υλικά για κάθε παιδί και η παραλαβή θα γίνει από το σχολείο 
την Πέμπτη και την Παρασκευή, 7-8 Μαΐου 2020, από τις 7.00π.μ. μέχρι τις 3.00μ.μ. 

Για διασφάλιση των αναγκαίων μέτρων υγιεινής και ασφάλειας θα ισχύσουν τα πιο κάτω: 
 

1. Η παραλαβή θα γίνεται από τις αίθουσες των παιδιών στο σχολείο την 
Πέμπτη και την Παρασκευή, 7-8 Μαΐου 2020, από τις 7.00π.μ. μέχρι τις 3.00μ.μ. 

2. Η είσοδος στο σχολικό κτίριο θα γίνεται μόνο από την κεντρική είσοδο 
στη νότια πλευρά του σχολείου.  

3. Κάθε πρόσωπο που θα προσέρχεται στο σχολείο θα λαμβάνει με 
προσωπική ευθύνη προστατευτικά μέτρα (μάσκας και γάντια). Το σχολείο δε θα 
διαθέτει μάσκες ή γάντια και γι’ αυτό θα πρέπει κάθε πρόσωπο να είναι εφοδιασμένο. 

4. Στην είσοδο του σχολείου, θα υπάρχει σταθμός υποδοχής από μέλη του 
προσωπικού και μέλη του Συνδέσμου Γονέων που θα διευκολύνουν τη διαδικασία 
δίνοντας οδηγίες. Στον σταθμό υποδοχής, θα δηλώνουμε το όνομα του παιδιού ή τψν 
παιδιών για τα οποία παραλαμβάνουμε τα βιβλία, ΠΡΙΝ ΕΙΣΕΛΘΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ. 

5. Τα βιβλία βρίσκονται σε τσαντούλα με το όνομα του κάθε παιδιού μέσα 
στην αίθουσα του τμήματός του, πάνω στα θρανία. Κάθε τσαντούλα γράφει όνομα. 

6. Η είσοδος στις αίθουσες θα γίνεται με σειρά ώστε να βρίσκεται ένα 
πρόσωπο κάθε φορά μέσα σε κάθε αίθουσα. 

7. Αμέσως μετά την παραλαβή, αποχωρούμε από το σχολείο ώστε να μην 
υπάρξει αχρείαστη μαζική παρουσία στον χώρο. 

8. Σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, τηρούμε τις αποστάσεις και 
εφαρμόζουμε όλες τις ενδεικνυόμενες ενέργειες προστασίας. 

 
Η παράδοση των βιβλίων, θα διευκολύνει την εξ αποστάσεως παιδαγωγική υποστήριξη που 

βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στο σχολείο μας. Η παράδοση δεν έγινε νωρίτερα εξαιτίας των 
οδηγιών που δόθηκαν προς τα σχολεία και εξαιτίας των περιορισμών που ίσχυαν στις διακινήσεις.  

Βρίσκουμε την ευκαιρία, να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας για τη συμβολή κάθε οικογένειας 
στην προσπάθεια για παιδαγωγική στήριξη των παιδιών μας. Ιδιαίτερα σε σχέση με την εφαρμογή 
των τηλε-συναντήσεων, σας παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τους εκπαιδευτικούς για την 
ανταπόκριση στις δυσκολίες που πιθανό να έχουν προκύψει. Την ίδια στιγμή, σας παρακαλούμε να 
συνεχίσετε να υποστηρίζετε την προσπάθεια του σχολείου αφού χωρίς τη συμβολή των οικογενειών 
η προσπάθεια δεν μπορεί να έχει τα προσδοκόμενα οφέλη για τα παιδιά.  

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία που θα δείξουμε και για την ασφαλή 
εφαρμογή της διαδικασίας παραλαβής των βιβλίων. 

 
Σας μεταφέρω ξανά την αγάπη και τις ευχές όλων μας με την παράκληση να τις μεταφέρετε 

και στα παιδιά! 
Κωνσταντίνος Μιχαήλ, Διευθυντής 
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