Επικοινωνία (33):

Επαναλειτουργία Δημοτικών Σχολείων
2019-2020

Κυριακή, 17 Μαΐου 2020

Αγαπητές οικογένειες των μαθητών μας,
Την Πέμπτη 21 Μαΐου το σχολείο μας ανοίγει ξανά τις αίθουσες για να υποδεχθούμε τους μαθητές
και τις μαθήτριές μας. Η υποδοχή των παιδιών, προκαλεί σε όλους μας ξεχωριστή χαρά και αισιοδοξία για
τη συνέχεια. Την ίδια στιγμή, η επιστροφή στις αίθουσες διδασκαλίας συνοδεύεται με την ανάγκη να
δείξουμε όλοι και όλες, εκπαιδευτικοί, οικογένειες και παιδιά, υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους
εαυτούς μας και απέναντι στη χώρα. Η πολιτεία μάς εμπιστεύεται να υποδεχθούμε τα παιδιά στο σχολείο
- στον φυσικό χώρο της μάθησης – και έχουμε όλοι υποχρέωση να ανταποκριθούμε στο κάλεσμα αυτό με
θετική προσέγγιση, υπευθυνότητα και αισιοδοξία!
Η επαναλειτουργία των Δημοτικών Σχολείων και η επιστροφή των παιδιών θα γίνει με την αυστηρή
εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προφύλαξης που
λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της πανδημίας από τον νέο Κορωνοϊό (COVID-19). Για όλα τα μέτρα
ασφάλειας και προστασίας που θα τηρηθούν, το σχολείο θα ενημερώνει λεπτομερώς τα παιδιά και τις
οικογένειες και είναι παράκλησή μας να συμβάλουμε όλοι στην επιτυχία της προσπάθειας.
Πρόγραμμα φοίτησης των παιδιών:
1. Τα παιδιά θα είναι χωρισμένα σε δύο ομάδες (Α και Β) και η φοίτηση θα γίνεται εκ περιτροπής. Για
την ομάδα στην οποία ανήκει κάθε παιδί, θα υπάρξει ενημέρωση από τους/ις εκπαιδευτικούς.
2. Η Ομάδα Α θα παρουσιαστεί την Πέμπτη 21 Μαΐου και η Ομάδα Β την Παρασκευή 22 Μάϊου 2020
3. Ακολούθως κάθε Ομάδα θα φοιτά εκ περιτροπής, εβδομάδα με εβδομάδα. Συγκεκριμένα, η κάθε
Ομάδα θα φοιτήσει στο σχολείο τις πιο κάτω ημερομηνίες

Σημείωση:

Η Ομάδα Α φοιτά κατά τις ημερομηνίες που έχουν σημειωθεί με γαλάζιο φόντο (12 ημέρες).
Η Ομάδα Β φοιτά κατά τις ημερομηνίες που έχει σημειωθεί με κίτρινο φόντο (12 ημέρες).
Οι αργίες έχουν σημειωθεί με κόκκινο χρώμα και πλάγια γράμματα

Ο διαχωρισμός των παιδιών έγινε με κριτήριο καμία Ομάδα να μην έχει πέραν των 12 παιδιών με
εξαίρεση τα τμήματα με 25 μαθητές λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα τήρησης των ενδεικνυόμενων
αποστάσεων στις αίθουσες διδασκαλίας. Τα παιδιά σε κάθε Ομάδα επιλέγηκαν με βάση την αλφαβητική
σειρά του επιθέτου τους (αγόρια και κορίτσια μαζί), φροντίζοντας τα αδέλφια να περιλαμβάνονται στην
ίδια Ομάδα για διευκόλυνση των οικογενειών.
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4. Προσέλευση και αποχώρηση:
Η προσέλευση όλων των παιδιών αρχίζει στις 07:30 π.μ. και θα ολοκληρώνεται στις 07:45
π.μ. για όλα τα παιδιά. Για την προσέλευση θα χρησιμοποιούνται δύο είσοδοι: Η κεντρική νότια
πύλη και η ανατολική (γήπεδα καλαθόσφαιρας). Τα παιδιά των τάξεων Α, Β και Γ θα
χρησιμοποιούν την κεντρική νότια πύλη και τα παιδιά των τάξεων Δ, Ε και Στ την ανατολική. Τα
αδέλφια θα χρησιμοποιούν την ίδια είσοδο που προβλέπεται για την ομάδα του παιδιού με τη
μικρότερη ηλικία.
Εκπαιδευτικοί, θα υποδέχονται τα παιδιά στις εισόδους και θα καθοδηγούνται στις
αίθουσές τους όπου θα τους υποδέχονται και πάλι εκπαιδευτικοί.
Η αποχώρηση των παιδιών θα γίνεται από το ίδιο σημείο προσέλευσης, σταδιακά: τα
παιδιά των τάξεων Α΄ και Β΄ στις 12:55 και των τάξεων Γ΄ και Δ΄ στις 13:00. Τα παιδιά των τάξεων Ε΄
και Στ΄ θα αποχωρούν στις 13:05. Για την ώρα αποχώρησης του κάθε παιδιού θα ακολουθήσει
λεπτομερής ανακοίνωση, ώστε τα παιδιά να παραλαμβάνονται αμέσως από την οικογένεια και να
μην παρουσιάζεται συγχρωτισμός-συνωστισμός στην έξοδο του σχολείου.
Οι γονείς/κηδεμόνες δεν προσέρχονται σε καμία περίπτωση στον χώρο του σχολείου ούτε κατά
την προσέλευση ούτε κατά την αποχώρηση των παιδιών. Η επικοινωνία με το σχολείο θα γίνεται
τηλεφωνικά ή και με άλλους τρόπους που θα ανακοινωθούν στη συνέχεια.
5. Ωρολόγιο Πρόγραμμα – Διαλείμματα
Κατά την πρώτη ημέρα, τα παιδιά θα ενημερωθούν για τις διευθετήσεις που θα ισχύσουν και για
τα μέτρα προστασίας που θα εφαρμοσθούν. Ιδιαίτερη φροντίδα θα δοθεί στην ομαλή προσαρμογή
των παιδιών, έχοντας υπόψη ότι η περίοδος που προηγήθηκε τα έχει επηρεάσει συναισθηματικά.
Κατά τις ημέρες της φοίτησής τους, τα παιδιά θα ακολουθούν το υφιστάμενο ωρολόγιο
πρόγραμμα με έμφαση στην προετοιμασία για ομαλή μετάβαση στην επόμενη τάξη ή στην επόμενη
βαθμίδα εκπαίδευσης. Στην κάθε Ομάδα, θα ανατίθεται εργασία κατ’ οίκον για να τη διεκπεραιώνουν
τα παιδιά κατά τις ημέρες που δεν θα φοιτά στο σχολείο.
Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, για αποφυγή συγχρωτισμού-συνωστισμού στις διακινήσεις
των παιδιών, θα οριστούν συγκεκριμένες διαδρομές και χώροι και τα παιδιά θα συνοδεύονται από
εκπαιδευτικούς για να τηρείται η ανάλογη απόσταση. Η επιστροφή των παιδιών στις αίθουσες θα
γίνεται επίσης με τη συνοδεία εκπαιδευτικών. Για όλες τις διευθετήσεις και τις πιθανές τροποποιήσεις
του χρόνου εφαρμογής των διαλειμμάτων θα ακολουθήσει λεπτομερής ανακοίνωση.
6. Το κυλικείο θα είναι κλειστό. Τα παιδιά προτρέπονται να φέρνουν νερό και φαγητό από το σπίτι
με φροντίδα να μην μπορεί εύκολα να αλλοιωθεί.
7. Προληπτικά μέτρα: Σε περίπτωση που παιδί παρουσιάσει συμπτώματα λοίμωξης του
αναπνευστικού, θα πρέπει να παραμείνει κατ’ οίκον και οι γονείς να ενημερώσουν τηλεφωνικώς το
σχολείο. Αν παρουσιαστούν συμπτώματα κατά τη διάρκεια της παραμονής στο σχολείο, το παιδί θα
οδηγείται σε ειδική αίθουσα και θα ειδοποιούνται οι γονείς για παραλαβή του.
8. Σας παρακαλούμε να συμβουλευθείτε τον «Οδηγό για γονείς για σωστή και ασφαλή επιστροφή των παιδιών
στα σχολεία» http://enimerosi.moec.gov.cy/ypp10752 , ο οποίος βρίσκεται και στην ιστοσελίδα μας.
Σε όλη την εξέλιξη της προσπάθειας, για νεότερες διευθετήσεις ή αλλαγές, θα παρέχουμε πλήρη
ενημέρωση στις οικογένειες με την παράκληση να συμβάλουμε όλοι με θετική προσέγγιση, υπευθυνότητα
και αισιοδοξία για την επιτυχημένη και ασφαλή ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς.
Μαζί θα τα καταφέρουμε!
Εκ μέρους όλων των μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού, Κώστας Μιχαήλ, Διευθυντής
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