Επικοινωνία (34):
2019-2020

Συμβολή της οικογένειας στην επιτυχημένη
επιστροφή των παιδιών στις αίθουσες διδασκαλίας
Τετάρτη, 20 Μαΐου 2020

Αγαπητές οικογένειες των μαθητών μας,
Αυτές τις μέρες, εργαζόμαστε πολύ προσεκτικά, για να υποδεχτούμε με τον πιο ασφαλή τρόπο τα
παιδιά στις αίθουσες του σχολείου και πάλι. Επικοινωνούμε για να σας μεταφέρουμε σημαντικές
πληροφορίες, για την ομαλή εφαρμογή του σχολικού προγράμματος, με την παράκληση να τις
μελετήσουμε πολύ προσεκτικά και να συμβάλουμε όλοι στην επιτυχία της προσπάθειας.
1. Πρόγραμμα φοίτησης των παιδιών:
Τα παιδιά θα είναι χωρισμένα σε δύο ομάδες (Α και Β). Η Ομάδα Α θα παρουσιαστεί την Πέμπτη 21
Μαΐου και η Ομάδα Β την Παρασκευή 22 Μαΐου 2020 και ακολούθως εκ περιτροπής, ανά εβδομάδα,
όπως παρουσιάστηκε στην Επικοινωνία 33 (17 Μαΐου 2020).
2. Προσέλευση από τρία σημεία:
Η προσέλευση όλων των παιδιών θα γίνεται μεταξύ 07:30 π.μ. και 07:45 π.μ. από τρεις εισόδους:
i. Α-Β Είσοδος δίπλα από σχολική εφορεία που οδηγεί στην πύλη με θυροκάμερα
ii. Γ-Δ Κεντρική πύλη (νότια)
iii. Ε-Στ Ανατολική πύλη, (γήπεδο καλαθόσφαιρας).
3. Σταδιακή αποχώρηση από τρία σημεία: Α-Β: στις 12:55, Γ-Δ στις 13:00, Ε-Στ 13:05.
Κατά την προσέλευση, τα αδέλφια θα χρησιμοποιούν την είσοδο, για την ομάδα του παιδιού με τη
μικρότερη ηλικία. Κατά την αποχώρηση κάθε παιδί θα χρησιμοποιεί ΜΟΝΟ την προβλεπόμενη πύλη
(όπως φαίνεται στο σημείο 2), επειδή θα υπάρχει συνοδεία από εκπαιδευτικό.
4. Υποδοχή παιδιών κατά την προσέλευση:
Εκπαιδευτικοί, θα υποδέχονται τα παιδιά στις τρεις εισόδους και θα καθοδηγούνται στις αίθουσές
τους. Πριν από την είσοδό τους στις αίθουσες διδασκαλίας, θα περνούν από δεύτερο σημείο υποδοχής
όπου θα τους ζητείται να πλένουν με αντισηπτικό τα χέρια και ακολούθως θα προχωρούν προς την
αίθουσά τους, όπου θα τους περιμένουν και πάλι εκπαιδευτικοί.
Τα τμήματα Γ1, Γ2 και Γ3 μετακινούνται στα εργαστήρια Τέχνης, Η/Υ και Σχεδιασμού & Τεχνολογίας
5. Απαγόρευση εισόδου σε γονείς και κηδεμόνες:
Οι γονείς/κηδεμόνες δεν προσέρχονται σε καμία περίπτωση στον χώρο του σχολείου. Η επικοινωνία με
το σχολείο θα γίνεται τηλεφωνικά ή και με άλλους τρόπους που θα ανακοινωθούν στη συνέχεια.
6. Ωρολόγιο Πρόγραμμα :
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 πρόγραμμα. Στα
παιδιά, θα ανατίθεται κατ’ οίκον εργασία, για να τη διεκπεραιώνουν κατά τις ημέρες που θα
παραμένουν στο σπίτι. Για τη συνολική διαδικασία υποστήριξης των παιδιών, κατά τις ημέρες που θα
παραμένουν σπίτι, θα γίνεται ενημέρωση από τους/ις εκπαιδευτικούς.
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7. Διαλείμματα:
Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, έχουν οριστεί 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, ενώ θα τους ζητείται να
πλένουν τα χέρια τόσο κατά την έξοδο όσο και κατά την είσοδο.
8. Το κυλικείο θα είναι κλειστό:
Τα παιδιά θα φέρνουν νερό και φαγητό από το σπίτι με φροντίδα να μην μπορεί εύκολα να αλλοιωθεί.
Κάθε οικογένεια να φροντίσει ώστε κάθε παιδί να φέρνει στο σχολείο αρκετή ποσότητα νερού για
ολόκληρη την ημέρα. Απαγορεύεται τα παιδιά να πίνουν νερό απευθείας από τη βρύση με το στόμα.
9. Προληπτικά μέτρα:
α) Κάθε παιδί θα έχει το δικό του θρανίο και καρέκλα, τα οποία χρησιμοποιεί καθημερινά και για όλη
τη διάρκεια των μαθημάτων.
β) Τα παιδιά να έχουν μαζί τους χαρτομάντιλα και αντισηπτικά, για να μην μετακινούνται.
γ) Κάθε παιδί χρησιμοποιεί μόνο τα δικά του υλικά και προσωπικά αντικείμενα (μολύβια,
χρωματιστά, ρίγα, κασετίνα, βιβλία, τετράδια κ.λπ.). Δεν επιτρέπεται η χρήση αντικειμένων που
χρησιμοποιούνται από άλλα παιδιά ή από άλλους ενήλικες.
δ) Οι εκπαιδευτικοί:
✓ θα διατηρούν απόσταση, τουλάχιστον, δύο (2) μέτρων από τα μπροστινά θρανία.
✓ θα επισημαίνουν και θα υπενθυμίζουν τακτικά προς τα παιδιά όλα τα μέτρα αυτοπροστασίας και
κυρίως: την τήρηση αποστάσεων και το τακτικό ορθό πλύσιμο χεριών.
ε) Το διόρθωμα εργασιών θα αποφεύγεται για να περιοριστεί η αλληλεπίδραση και θα αποφεύγεται
επίσης η χορήγηση πρόσθετων εργασιών σε φυλλάδια, παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
στ) Θα γίνονται συχνές επισκέψεις στα αποχωρητήρια από το προσωπικό καθαριότητας ώστε να
υπάρχουν πάντα διαθέσιμες χαρτοπετσέτες και υγρό σαπούνι. Κατά την επίσκεψη των παιδιών στα
αποχωρητήρια, θα υπάρχει επιτήρηση ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός, θα απαιτείται πλύσιμο
χεριών κατά την είσοδο και κατά την έξοδο και θα γίνεται απολύμανση μετά από κάθε ατομική χρήση.
ζ) Κοντά στην έξοδο της αίθουσας θα βρίσκεται το δοχείο µε το αλκοολούχο διάλυμα για να
χρησιμοποιείται υπό την εποπτεία του/της εκπαιδευτικού.
η) Η χρήση µάσκας και γαντιών είναι προαιρετική, εκτός από τις περιπτώσεις που καθορίζονται στο
Υγειονομικό Πρωτόκολλο και αφορά τις περιπτώσεις όπου θα απαιτηθεί αλληλεπίδραση από κοντινή
απόσταση. Σε κάθε περίπτωση, η χρήση πρέπει να γίνεται με τον ορθό τρόπο.
10. Θερμομέτρηση:
Οι γονείς/κηδεμόνες είναι υπεύθυνοι για τη θερμομέτρηση και τον καθημερινό έλεγχο των
παιδιών, πριν αναχωρήσουν από σπίτι. Στο σχολείο θα γίνεται μόνο δειγματοληπτική θερμομέτρηση.
11. Παραμονή στο σπίτι:
Σε περίπτωση που παιδί παρουσιάσει συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού, θα πρέπει να
παραμείνει κατ’ οίκον και οι γονείς να ενημερώσουν τηλεφωνικώς. Αν παρουσιαστούν συμπτώματα
στο σχολείο, θα ειδοποιούνται οι γονείς για παραλαβή.
Με αισιοδοξία, μαζί θα τα καταφέρουμε!
Σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς των εκπαιδευτικών και του προσωπικού και σας διαβεβαιώνω
για την υπεύθυνη και αφοσιωμένη προσπάθεια που κάνουμε για την ασφαλή υποδοχή των παιδιών.
Κώστας Μιχαήλ, Διευθυντής
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