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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΚΟΡΝΕΣΙΟΣ 
Θεσσαλίας 36, 1057,Τηλ.: 22753692 – Φαξ.: 22374962 
email:  dim-kornesios-lef@schools.ac.cy 

      
                                                                             17 Μαΐου 2020 

 
Θέμα: Επαναλειτουργία Δημοτικών Σχολείων 

 

Αγαπητοί γονείς, 

 Η επαναλειτουργία των Δημοτικών Σχολείων και η επιστροφή των μαθητών/ριών 

σύμφωνα με οδηγίες του ΥΠΠΑΝ, 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). 

Το Ειδικό Υγειονομικό Πρωτόκολλο για τη Δημοτική Εκπαίδευση έχει ετοιμαστεί σε 

συνεργασία με ειδικούς του Υπουργείου Υγείας,  

 

 Για τη διασφάλιση όλων όσων πρέπει να γίνουν και για ομαλή επαναλειτουργία των 

σχολείων, σας ενημερώνουμε για τα πιο κάτω: 

 

1.  Προσέλευση και αποχώρηση μαθητών/ριών 

 

1.1 Προσέλευση μαθητών/ριών 

 Η προσέλευση όλων των παιδιών αρχίζει στις 07:30 π.μ. και όχι νωρίτερα, για 

σκοπούς σωστής τήρησης του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου και επιτήρησης. Η 

προσέλευση ολοκληρώνεται στις 07:45 π.μ. 

 

 Το κάθε σχολείο θα χρησιμοποιεί, πέραν της μίας εισόδου για την προσέλευση των 

παιδιών. (Θα ενημερωθείτε πριν την επαναλειτουργία των σχολείων για την είσοδο 

που θα χρησιμοποιεί το παιδί σας).  

Νοείται ότι οι γονείς/κηδεμόνες δεν προσέρχονται σε καμία περίπτωση στον χώρο 

του σχολείου ούτε κατά την προσέλευση ούτε κατά την αποχώρηση των παιδιών. 

 

 Το Προσωπικό θα αναμένει στην είσοδο του σχολείου και θα καθοδηγεί τα παιδιά, 

ώστε να μεταβούν αμέσως με ασφάλεια και τηρώντας τις αποστάσεις στην τάξη τους. 

Στην τάξη θα βρίσκεται ήδη ο/η εκπαιδευτικός που έχει μάθημα την πρώτη περίοδο 

και θα μεριμνά για όλα όσα προβλέπονται στο πρωτόκολλο (π.χ. αερισμός τάξεων, 

αντισηπτικό στο κάθε παιδί, αποστάσεις κ.λπ.). 
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1.2 Αποχώρηση μαθητών/ριών 

 Για σκοπούς σταδιακής και πιο ομαλής αποχώρησης, ιδιαίτερα σε πολύ μεγάλα 

σχολεία, επιτρέπεται να αποχωρούν 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΄ αποχωρούν 

στις 13:05. 

 

 Τα παιδιά θα οδηγούνται από τον/την εκπαιδευτικό τους, με τάξη και με τη σωστή 

απόσταση των δύο μέτρων μεταξύ τους στην έξοδο του σχολείου. Θα ακολουθούνται 

μελετημένες από πριν διαδρομές για κάθε τμήμα και αντίστοιχα σημεία εξόδου. 

 

 Οι γονείς/κηδεμόνες, θα παραλαμβάνουν αμέσως τα παιδιά και θα αποχωρούν, έτσι 

ώστε να μην παρουσιάζεται συνωστισμός στην έξοδο του σχολείου. Η αποχώρηση 

των παιδιών πρέπει να γίνεται με τάξη, ασφάλεια και τήρηση του πρωτοκόλλου. 

 

2. Διαχωρισμός μαθητών/ριών 

 

 Οι μαθητές έχουν χωριστεί σε δύο Ομάδες. Η κάθε Ομάδα θα φοιτά εκ περιτροπής 

στο σχολείο, εβδομάδα με εβδομάδα αρχής γενομένης από την Πέμπτη 21 Μαΐου 

2020. 

 

Συγκεκριμένα, η κάθε ομάδα θα φοιτήσει στο σχολείο τις πιο κάτω ημερομηνίες: 

 

 
ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 

Δ ΤΡ. ΤΕΤ. ΠΕΜ. ΠΑΡ. Σ Κ  Δ ΤΡ. ΤΕΤ. ΠΕΜ. ΠΑΡ. Σ Κ 

    1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 

25 26 27 28 29 30 31 29 30      

              

 
 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. 
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Ο διαχωρισμός των παιδιών έχει γίνει με βάση τα πιο κάτω κριτήρια: 

 Τα παιδιά που θα ενταχθούν σε κάθε Ομάδα επιλέγονται με βάση την 

αλφαβητική σειρά του επιθέτου τους (αγόρια και κορίτσια μαζί), με τις εξαιρέσεις 

που παρουσιάζονται πιο κάτω: 

 Οι μαθητές/μαθήτριες του σχολείου που είναι αδέλφια περιλαμβάνονται στην 

ίδια Ομάδα για διευκόλυνση των γονέων/κηδεμόνων τους. 

Θα ενημερωθείτε από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του παιδιού σας, για την ομάδα 

του σε προσωπικό μήνυμα μέσω viber ή email.  
 

3.Φοίτηση μαθητών/ριών 

 

 Η φοίτηση των παιδιών όλων των τάξεων είναι υποχρεωτική. Γι’ αυτό θα πρέπει τα 

παιδιά να προσέλθουν κανονικά στο σχολείο τους με βάση το πρόγραμμα που θα 

καθοριστεί. Παρόλα αυτά, μπορούν να απουσιάζουν παιδιά για λόγους ασθενείας ή 

γιατί συγκαταλέγονται στις ευπαθείς ομάδες, όπως αυτές ορίζονται στον σχετικό 

κατάλογο που έχει δημοσιοποιηθεί από το Υπουργείο Υγείας (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). 

 

 Λόγω των ιδιαζουσών συνθηκών, ενδέχεται κάποια παιδιά να μην προσέλθουν στο 

σχολείο, Σε περίπτωση απουσίας μαθητών/ριών που είναι αδικαιολόγητη και δεν 

ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, το σχολείο θα επικοινωνεί με τους γονείς/κηδεμόνες 

και θα καταγράφει τις περιπτώσεις που οι γονείς με δική τους ευθύνη δεν φέρνουν 

τα παιδιά στα σχολεία. 

 

 Την πρώτη ημέρα προσέλευσης της κάθε Ομάδας παιδιών οι εκπαιδευτικοί θα 

επικοινωνούν , με τους γονείς/κηδεμόνες των παιδιών που δεν θα παρουσιαστούν 

και ανάλογα με το τι θα αναφέρουν οι γονείς/κηδεμόνες θα σημειώνετε στον 

Κατάλογο Φοίτησης. Αυτό θα γίνεται καθημερινά για όσα παιδιά απουσιάζουν. 

 

 Στην κάθε Ομάδα, θα ανατίθεται εργασία κατ’ οίκον για να τη διεκπεραιώνει τις 

ημέρες που δεν θα φοιτά στο σχολείο. Στα παιδιά που θα απουσιάζουν επειδή 

συγκαταλέγονται στις ευπαθείς ομάδες, θα τους παρέχεται ασύγχρονη ή 

σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ανάλογα με τις δυνατότητες της κάθε 

σχολικής μονάδας. 
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4. Προληπτικά μέτρα υγείας 

 

Οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν, σε περίπτωση που μαθητής/μαθήτρια παρουσιάσει 

συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού, αυτός/ή θα πρέπει να παραμείνει κατ’ 

οίκον και οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να ενημερώσουν τηλεφωνικώς το σχολείο 

και να επικοινωνήσουν με τον/την προσωπικό/ή γιατρό ή τον/την παιδίατρό τους. 
 

5. Καθόλη τη διάρκεια της λειτουργίας των σχολείων: 

 

 Τα κυλικεία θα είναι κλειστά. Τα παιδιά θα προτρέπονται να φέρνουν νερό και 

φαγητό από το σπίτι. Οποιαδήποτε τροφή μεταφέρουν από το σπίτι στο σχολείο θα 

πρέπει να μην μπορεί να αλλοιωθεί εύκολα. 

 

 Οι γονείς/κηδεμόνες, δεν εισέρχονται στον χώρο του σχολείου. Οποιαδήποτε 

επικοινωνία με εκπαιδευτικούς γίνεται τηλεφωνικώς ή με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο. 
 

6. Διάφορα 

 

 Μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, απαγορεύεται η διεξαγωγή εκδρομών, 

επισκέψεων, εκκλησιασμών και γενικά οποιασδήποτε δραστηριότητας ενέχει 

μετακίνηση/έξοδο των μαθητών/ριών από τον σχολικό χώρο. 

 Τελετές αποφοίτησης δεν θα διεξαχθούν. 
 
 
 

 

 

                                                      Από το σχολείο
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