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Σχολική Χρονιά 2020-21 

Παρασκευή 04 Οκτωβρίου 2020 
Επικοινωνία (4): Αλλαγές στην εφαρμογή υγειονομικού πρωτοκόλλου 

Αγαπητές μας οικογένειες, 
Έχοντας ήδη διανύσει τρεις εβδομάδες ομαλής φοίτησης των παιδιών στο σχολείο, σας 

εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας για τη συνεργασία και τη συμβολή των οικογενειών στην 
επιτυχημένη εφαρμογή του εκπαιδευτικού έργου μέσα στις ιδιαίτερες συνθήκες της φετινής 
σχολικής χρονιάς. Από την πλευρά μας, παρακολουθούμε με προσοχή τη λειτουργικότητα των 
πρακτικών μας και προχωρούμε σε όλα τα διορθωτικά μέτρα, όποτε χρειάζεται. Στο πλαίσιο αυτό, 
σας παρακαλούμε να ενημερωθείτε για τα  πιο κάτω: 

1. Αποχώρηση μαθητών/ριών: 
Για αποφυγή συγχρωτισμού στον χρόνο αποχώρησης των παιδιών, θα εφαρμοστεί 

δοκιμαστικά κλιμακωτό ωράριο αποχώρησης, από τη ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΟΚΤ’ 2020, ως εξής: 
Τάξεις Α, Γ και Ε: 1:00μ.μ.     
Τάξεις Β, Δ και Στ: 1:05μ.μ. 
Η αποχώρηση θα γίνεται από το ίδιο προκαθορισμένο σημείο εισόδου. Τα αδέλφια, θα 

συνεχίσουν να αποχωρούν από την ίδια έξοδο στον χρόνο που προβλέπεται για κάθε τάξη. Τα 
παιδιά θα συνεχίσουν να συνοδεύονται στην έξοδο από εκπαιδευτικούς. Παρακαλούμε όλες τις 
οικογένειες να συνεχίσουν να δείχνουν τον αναγκαίο σεβασμό στον χρόνο παραλαβής για τη 
διασφάλιση της ασφάλειας των παιδιών. 

2. Ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων:  
Μια σοβαρή δυσκολία που προκύπτει από την εφαρμογή του υγειονομικού πρωτοκόλλου, 

αφορά στην επικοινωνία με τους γονείς/κηδεμόνες αφού δεν επιτρέπεται η είσοδος στο σχολείο, 
εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις – λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα.  

Πιστεύοντας στην αξία της επικοινωνίας και συνεργασίας, στο σχολείο μας μελετούμε όλες 
τις εναλλακτικές λύσεις. Παρακαλούμε τους γονείς/κηδεμόνες να αξιοποιούν την ευχέρεια 
τηλεφωνικής επικοινωνίας, καλώντας στη γραμματεία και αφήνοντας μήνυμα στον/ην 
εκπαιδευτικό με τον/ην οποίο/α επιθυμούν να μιλήσουν. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί θα 
επικοινωνούν τηλεφωνικά το συντομότερο δυνατό. Περαιτέρω, οι εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν 
πρωτοβουλίες επικοινωνίας ώστε να ενδυναμώνεται η συνεργασία οικογένειας και σχολείου. 

3. Προσαρμογές υγειονομικού πρωτοκόλλου και σχολική ζωή: 
Το σχολείο συνεχίζει να λειτουργεί με εφαρμογή πρωτοκόλλου σύμφωνα με το οποίο: 
✓ Οι σχολικοί εορτασμοί θα γίνονται ενδοτμηματικά χωρίς πρόσκληση των οικογενειών. 
✓ Οι Σχολικές εκδρομές/επισκέψεις - Θεατρικές/Κινηματογραφικές παραστάσεις στο 

παρόν στάδιο δε θα πραγματοποιούνται. 
✓ Τα κεράσματα μεταξύ παιδιών με είδη που τα παιδιά φέρνουν από το σπίτι τους δεν 

επιτρέπεται ώστε να αποφεύγεται η επαφή με αντικείμενα στα οποία έχουν ακουμπήσει 
και άλλα πρόσωπα. 

 
4. Προετοιμασία για εφαρμογή Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση: 

Για την ετοιμότητα ανάληψης δράσεων σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης χρειάζεται να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες για την έγκαιρη παραχώρηση των 
λογαριασμών Office 365 μαθητή/μαθήτριας. Επειδή οι υφιστάμενοι λογαριασμοί που δόθηκαν 
κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά θα αντικατασταθούν, αποστέλλεται ξεχωριστό έντυπο για 
υπογραφή συγκατάθεσης και παρακαλούμε να συμπληρωθεί και αποσταλεί στο σχολείο μέχρι τη 
Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020. Η αντικατάσταση δεν ισχύει για τα παιδιά Στ τάξης. 
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5. Επιτήρηση παιδιών πριν από τη λειτουργία του σχολείου (7:00 - 7:30 π.μ.) 
Η ώρα προσέλευσης και υποδοχής των παιδιών στο σχολείο, σύμφωνα με τις δοσμένες 

οδηγίες παραμένει στις 07:30π.μ. Το Υπουργείο Παιδείας, αναγνωρίζοντας τη δυσκολία που 
αντιμετωπίζουν αρκετές οικογένειες έχει δώσει την ευχέρεια στους Οργανωμένους Γονείς να 
αναλάβουν το έργο της υποδοχής και επιτήρησης παιδιών στο χρονικό διάστημα 7:00 - 7:30π.μ.  

Παρά το γεγονός ότι ο Σύνδεσμος Γονέων του Σχολείου μας διερευνά τη δυνατότητα 
παροχής υπηρεσίας  επιτήρησης παιδιών στο χρονικό διάστημα 7:00 - 7:30π.μ., προς το παρόν δεν 
έχει γίνει κάποια διευθέτηση. 

Έχουμε διαπιστώσει ότι αριθμός παιδιών, προσέρχεται στο σχολείο πριν από τις 7:30π.μ. 
Προκειμένου να μην παραμένουν στο πεζοδρόμιο, έξω από κλειστές εισόδους, τα παιδιά αυτά 
εισέρχονται στον προαύλιο χώρο του σχολείου (κεντρική πύλη) χρησιμοποιώντας την είσοδο 
δίπλα από τη Σχολική Εφορεία. Επειδή κατανοούμε απόλυτα τη δυσκολία των οικογενειών και 
επειδή θέτουμε την ασφάλεια των παιδιών πάνω απ’ όλα, οι εκπαιδευτικοί δεν εμποδίζουμε τα 
παιδιά να εισέλθουν στον προαύλιο χώρο.  

Παρόλα αυτά, θέτουμε υπόψη των οικογενειών ότι οι κανονισμοί δεν επιτρέπουν στους/ις 
εκπαιδευτικούς να αναλάβουμε ευθύνη επιτήρησης πριν από τις 7:30π.μ. Ως εκ τούτου, κανένα 
πρόσωπο δεν αναλαμβάνει την επιτήρηση των παιδιών και η ευθύνη για την ασφάλεια των 
παιδιών πριν από την υποδοχή στις αίθουσες στις 7:30π.μ. παραμένει στις οικογένειές τους. 

Το σχολείο βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία-συνεργασία με τον Σύνδεσμο Γονέων με 
σκοπό, σύντομα να βρεθεί μια βολική διευθέτηση για την ασφαλή επιτήρηση των παιδιών.  

6. Συμμετοχή σε Πρόγραμμα Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς 
Στο πλαίσιο συμμετοχής του σχολείου σε Δράση Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς 

αποστέλλεται ενημερωτική επιστολή και έντυπο συγκατάθεσης (Τάξεις Δ – Ε) και 
δειγματοληπτικά σε αριθμό παιδιών των τάξεων Α, Β και Γ. Παρακαλούμε να συμπληρωθεί και 
αποσταλεί στο σχολείο μέχρι τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020. 

Αγαπητοί γονείς, 
Παρόλα τα μέτρα και παρά το γεγονός ότι πρωταρχική προτεραιότητα είναι η ασφάλεια 

και η υγεία όλων, η βασική μας αποστολή είναι η φροντίδα για την πρόοδο και τη μάθηση των 
παιδιών. Έχουμε επίγνωση ότι η ιδιαιτερότητα της περσινής σχολικής χρονιάς, έχει δημιουργήσει 
δεδομένα και δυσκολίες εφαρμογής του εκπαιδευτικού προγράμματος. Προς την κατεύθυνση της 
υπερπήδησης των δυσκολιών, σας παρακαλούμε να συμβάλουμε όλοι θετικά για την τόνωση της 
προσπάθειας των παιδιών. Η συνεργασία με κάθε οικογένεια παραμένει μια υποσχόμενη πρακτική.  
Με σύνθημα: ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΣΤΕ, ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ, ΜΠΟΡΟΥΜΕ συνεχίζουμε! 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
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ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΑΠΛΗ 
ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ (QR Code) 

Μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στη σελίδα 
ανακοινώσεων, σαρώνοντας τον κωδικό (QR Code), μέσω του 
κινητού τηλεφώνου ή του tablet μας.  

Για να σαρώσουμε τον κωδικό στη διπλανή εικόνα, 
χρησιμοποιούμε τη κάμερα της συσκευής ή οποιαδήποτε 
εφαρμογή ανάγνωσης κωδικών (QR Code), όπως το viber  

 

 

Κωνσταντίνος Μιχαήλ, Διευθυντής 
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