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Σχολική Χρονιά 2020-21 

Δευτέρα 14 Σεπ’ 2020 
Επικοινωνία (3) 

 
Υποδοχή παιδιών Α τάξης κατά την πρώτη ημέρα νέας σχολικής χρονιάς 14/9/20 

Προσέλευση στις 9.30π.μ. με συνοδεία ενός γονέα/ κηδεμόνα 
 

Αγαπητές μας οικογένειες των παιδιών της Α τάξης, 

Με ξεχωριστή χαρά υποδεχόμαστε τα παιδιά που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη του σχολείου μας. 
Κατά τη φετινή σχολική χρονιά, στην Α τάξη του σχολείου μας θα φοιτήσουν 44 παιδιά σε δύο τμήματα. 

Οι δασκάλες των παιδιών, Παντελίτσα Σοφοκλέους και Ειρήνη Παλαίχωρου έχουν ήδη κάνει όλες 
τις προετοιμασίες για να υποδεχτούν όλα τα παιδιά, με ασφάλεια και παιδαγωγική φροντίδα, τη Δευτέρα 
14 Σεπτεμβρίου 2020. Σε όλα τα παιδιά και στις δασκάλες ευχόμαστε να έχουν μια όμορφη σχολική 
χρονιά. 

Μαζί με τις δασκάλες των παιδιών, η Διεύθυνση και όλο το Προσωπικό του σχολείου έχουμε 
πάντοτε μια ξεχωριστή ευαισθησία προς τα παιδιά που θα φοιτήσουν για πρώτη φορά στο σχολείο μας 
και όλοι μαζί θα φροντίσουμε να προσφέρουμε στα παιδιά μια υπέροχη σχολική εμπειρία. 

Εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών που έχει δημιουργήσει η πανδημία COVID-19, κατά τη φετινή 
σχολική χρονιά εφαρμόζουμε διαφοροποίηση στον χρόνο προσέλευσης των παιδιών της Α τάξης για  να 
διευκολυνθεί η ομαλή υποδοχή τους.  

Συγκεκριμένα, οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α΄ τάξης Δημοτικού θα παρουσιαστούν, στο 
σχολείο την πρώτη ημέρα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020, στις 9.30 π.μ., προκειμένου να μπορέσουν 
όσοι γονείς/ κηδεμόνες το επιθυμούν να συνοδεύσουν τα παιδιά τους εντός του σχολείου.  

Κάθε παιδί της Α τάξης, κατά την προσέλευσή του την πρώτη ημέρα, μπορεί να συνοδεύεται 
εντός του σχολείου από έναν ενήλικα (γονέα/κηδεμόνα). Η προσέλευση θα γίνει στο διάστημα 9.20π.μ. 
μέχρι 9.30 π.μ. από την Κεντρική Πύλη του σχολείου στη νότια πλευρά. 

Κατά την είσοδο στο σχολείο, θα τηρούνται μέτρα ασφάλειας με χρήση μάσκας μόνο για τους 
ενήλικες και τήρηση αποστάσεων και παρακαλούμε να υπάρξει θετική ανταπόκριση από όλες τις 
οικογένειες. 

Στην είσοδο του σχολείου, ο διευθυντής και οι δασκάλες των παιδιών θα υποδεχόμαστε τα παιδιά 
και τους ενήλικες που τα συνοδεύουν (ένα πρόσωπο για κάθε παιδί) και θα τα κατευθύνουμε στον χώρο 
υποδοχής στο προαύλιο της σχολικής αυλής. Μετά από ένα σύντομο καλωσόρισμα από τον διευθυντή, τα 
παιδιά θα ακολουθήσουν τις δασκάλες τους στις αίθουσές τους για να ακολουθήσουν το πρόγραμμα της 
ημέρας.  

Ακολούθως, οι γονείς / κηδεμόνες που συνοδεύουν τα παιδιά, θα αποχωρήσουν. Πριν από την 
αποχώρησή τους, κατά τις 10.0π.μ. θα έχουν την ευκαιρία να λύσουν απορίες και να ενημερώσουν τον 
διευθυντή – εάν επιθυμούν - για ανησυχίες τους που αφορούν την ιδιαιτερότητα του παιδιού. 

Τα παιδιά θα σχολάσουν στις 1.05μ.μ. και η παραλαβή θα γίνει από το ίδιο σημείο προσέλευσης. 

Τα μαθήματα αρχίζουν καθημερινά στις 7:45π.μ. και τελειώνουν στις 1:05μ.μ. Η προσέλευση των 
παιδιών, καθημερινά θα ξεκινά στις 7.30π.μ. και θα ολοκληρώνεται στις 7.45π.μ. 

Με σύνθημα: ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΣΤΕ, ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ, ΜΠΟΡΟΥΜΕ σας καλωσορίζουμε ξανά στο 
σχολείο κι ευχόμαστε να έχουμε μια ασφαλισμένη, ωφέλιμη και δημιουργική σχολική χρονιά! 

Κωνσταντίνος Μιχαήλ 

Διευθυντής 
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