
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ Α΄ 

 

Θέμα: Επαναλειτουργία Σχολείου 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, 

Σας ενημερώνουμε ότι, η επαναλειτουργία του σχολείου και η επιστροφή των 

μαθητών/ριών, θα γίνει με την αυστηρή εφαρμογή του Ειδικού Υγειονομικού 

Πρωτοκόλλου για τη Δημοτική Εκπαίδευση, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και 

προφύλαξης που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της πανδημίας από τον νέο 

Κορωνοϊό (COVID-19). 

Θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι, προτεραιότητα όλων μας, θα είναι η 

ασφάλεια των μαθητών/ριών και  του διδακτικού και βοηθητικού προσωπικού του  

σχολείου μας για την πρόληψη της διασποράς του ιού.  

Το σχολείο επίσης, θα φροντίσει για την παροχή παιδαγωγικής στήριξης σε 

μαθητές/ μαθήτριες που δεν θα φοιτήσουν, επειδή συγκαταλέγονται στις ευπαθείς 

ομάδες, μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους.   

Σας διαβεβαιώνουμε ότι, όλο το διδακτικό προσωπικό θα φροντίσει να γίνουν οι 

απαραίτητες εργασίες, προκειμένου το σχολείο να είναι έτοιμο την Πέμπτη 21 του 

Μάη 2020, να υποδεχτεί τα παιδιά σε ένα ασφαλές περιβάλλον. 

Η Διεύθυνση του σχολείου, σε συνεργασία με το διδακτικό και βοηθητικό 

προσωπικό και την οικεία Σχολική Εφορεία, θα  κάνουμε όλες τις προκαταρκτικές 

εργασίες, σε συνεννόηση και με τον Σύνδεσμο Γονέων/Κηδεμόνων, προκειμένου να 

εφαρμοστεί το Ειδικό Υγειονομικό Πρωτόκολλο για τη Δημοτική Εκπαίδευση. 

Συγκεκριμένα, σας ενημερώνουμε ότι  θα γίνουν οι ακόλουθες ενέργειες: 

 Όλοι οι χώροι του σχολείου θα  απολυμανθούν , στη βάση των οδηγιών των 

αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, με ευθύνη των Σχολικών 

Εφορειών 

 Θα γίνει διαρρύθμιση των σχολικών τάξεων και των σχολικών χώρων, ώστε 

να μεγιστοποιείται η απόσταση μεταξύ των παιδιών στο πλαίσιο του 

εφικτού και στη βάση των οδηγιών του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου 

 Θα αναδιαταχθούν οι αίθουσες διδασκαλίας με τοποθέτηση των θρανίων σε 

απόσταση ενός μέτρου (12 μαθητές/μαθήτριες ανά αίθουσα). Τα καθίσματα 

θα τοποθετηθούν στην αριστερή και δεξιά πλευρά των θρανίων, εναλλάξ, 

ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η προβλεπόμενη απόσταση μεταξύ των 

καθήμενων μαθητών/ριών 

  Δεν θα χρησιμοποιούνται τα εργαστήρια ειδικών μαθημάτων (Σχεδιασμού 

& Τεχνολογίας και Οικιακής Οικονομίας) . Η αίθουσα Μουσικής θα 

αξιοποιηθεί ως αίθουσα διδασκαλίας για το τμήμα Β΄ 2. Το τμήμα  Β΄ 1 θα 

μετακινηθεί στην αίθουσα Δ΄ 1 και τα παιδιά της Δ΄ 1 θα μετακινηθούν στην 

αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης. Αυτή η διευθέτηση θα γίνει ώστε να 



μεγιστοποιείται η απόσταση μεταξύ των παιδιών μέσα στην αίθουσα 

διδασκαλίας 

 Θα τοποθετηθούν οι σχετικοί μηχανισμοί διανομής αντισηπτικού υγρού σε 

όλες τις αίθουσες που θα γίνεται μάθημα, υγρό σαπούνι και χαρτοπετσέτες 

στις τουαλέτες, σχετικές σημάνσεις για την τήρηση αποστάσεων σε 

εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, αφίσες του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Υγείας για το ορθό πλύσιμο και χρήση αντισηπτικού διαλύματος 

 Αίθουσα απομόνωσης (όπως απαιτείται σύμφωνα με το Υγειονομικό 

Πρωτόκολλο) θα προετοιμαστεί να είναι η αίθουσα Σχεδιασμού & 

Τεχνολογίας 

 Η Διεύθυνση του σχολείου θα μεριμνήσει, ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι 

(διδακτικό και βοηθητικό προσωπικό, γονείς και παιδιά) να ενημερωθείτε 

λεπτομερώς για τα μέτρα που θα εφαρμοστούν, με την παράκληση να 

συνεργαστούμε και να συμβάλουμε όλοι μαζί, στην ομαλή λειτουργία των 

σχολείων και στην επανένταξη των μαθητών/ριών στην κανονικότητα. Για 

τους γονείς/κηδεμόνες έχει, επίσης, ετοιμαστεί σχετικό πληροφοριακό 

υλικό από την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, το οποίο σας έχει 

σταλεί από το σχολείο, για να μπορέσετε να στηρίξετε τα παιδιά σας σε 

αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση την οποία βιώνουν 

 Η Διεύθυνση του σχολείου, σε συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό, 

έχουμε διαχωρίσει τους/τις μαθητές/μαθήτριες σε δύο Ομάδες με κριτήριο 

την εξυπηρέτηση των οικογενειών που έχουν παιδιά στο σχολείο μας και 

στο Γυμνάσιο  

 Οι Υπεύθυνες Δασκάλες των τμημάτων, θα σας ενημερώσουν σε ποια 

Ομάδα εμπίπτει το παιδί σας  

 Κανένας/καμία γονέας/κηδεμόνας δεν θα επιτρέπεται να εισέρχεται στον 

χώρο του σχολείου. Οποιαδήποτε επικοινωνία με εκπαιδευτικούς θα γίνεται 

τηλεφωνικώς ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  

 Η Διεύθυνση του σχολείου, σε συνεργασία με το προσωπικό, έχουμε 

καταρτίσει κυλιόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα που θα εφαρμοστεί κατά την 

επαναλειτουργία των σχολείων, ώστε να μη συμπίπτει το διάλειμμα πολλών 

παιδιών 

 Κατά την πρώτη ημέρα προσέλευσης των μαθητών/ριών θα γίνει ενδελεχής 

ενημέρωση των μαθητών/ριών από τους/τις εκπαιδευτικούς σχετικά με το 

Υγειονομικό Πρωτόκολλο (κανόνες απόστασης, συχνή χρήση αντισηπτικού, 

μη χρήση αντικειμένων που ανήκουν σε άλλους, εξηγήσεις για τον νέο 

τρόπο λειτουργίας του σχολείου και διεξαγωγής των μαθημάτων, οδηγίες 

συμπεριφοράς στους εξωτερικούς χώρους, οδηγίες για την άφιξη και 

αποχώρηση από το σχολείο κ.λπ.). 

 Θα δοθεί έμφαση στην ομαλή επιστροφή και στην προσαρμογή των 

μαθητών/ριών στο σχολικό περιβάλλον. Την πρώτη ημέρα επιστροφής στο 

σχολείο, θα αφιερωθεί χρόνος για συζήτηση με τα παιδιά για όσα βίωσαν το 

προηγούμενο διάστημα  



 Καθόλη τη διάρκεια της λειτουργίας των σχολείων, η Διεύθυνση του 

σχολείου, σε συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό, θα μεριμνούμε 

καθημερινά για την τήρηση του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου Οι 

εκπαιδευτικοί, εκτός από τα διδακτικά καθήκοντά τους, θα μεριμνούν για 

την επιτήρηση της εφαρμογής των ειδικών οδηγιών και κανόνων που θα 

ισχύουν σε αυτή την έκτακτη περίοδο. Θα αναλάβουν, επίσης, την 

επιτήρηση της προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών/ριών και την 

τήρηση των κανόνων στη διάρκεια των διαλειμμάτων ή κατά τη μετάβαση 

των παιδιών από την τάξη σε άλλους χώρους.  

 Η  καντίνα θα είναι κλειστή. Τα παιδιά θα πρέπει  να φέρνουν νερό και 

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

σχολείο θα πρέπει να μην μπορεί να αλλοιωθεί εύκολα 

 Δεν θα επιτρέπονται επισκέπτες/ριες στον χώρο της τάξης ή του σχολείου 

 Η προσέλευση όλων των παιδιών θα αρχίζει στις 07:30 π.μ. και όχι 

νωρίτερα, για σκοπούς σωστής τήρησης του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου και 

επιτήρησης. Η προσέλευση θα ολοκληρώνεται στις 07:45 π.μ. Διδακτικό 

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.).  Οι γονείς/κηδεμόνες δεν θα προσέρχονται σε 

καμία περίπτωση στον χώρο του σχολείου ούτε κατά την προσέλευση ούτε 

κατά την αποχώρηση των παιδιών.  

 Το σχολείο μας θα χρησιμοποιεί, δύο  εισόδους για την προσέλευση των 

παιδιών. Η μία είσοδος είναι η είσοδος που βρίσκεται  δίπλα από το 

εκκλησάκι του σχολείου και η άλλη είσοδος είναι η βόρεια είσοδος 

  Για σκοπούς σταδιακής και πιο ομαλής αποχώρησης, ιδιαίτερα σε πολύ 

μεγάλα σχολεία, επιτρέπεται να αποχωρούν τα παιδιά των τάξεων Α΄ και Β΄ 

με τα αδέρφια τους που είναι σε μεγαλύτερες τάξεις στις 12:55 και των 

τάξεων Γ΄ και Δ΄ με μεγαλύτερα αδέρφια τους στις 13:00. Τα παιδιά των 

τάξεων Ε΄ και Στ΄ θα 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 προς τις εξόδους. Οι 

γονείς/κηδεμόνες, θα πρέπει να παραλαμβάνετε αμέσως  τα παιδιά, για να 

μην  παρουσιάζεται συγχρωτισμός στην έξοδο του σχολείου 

 Τα τμήματα 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: 

 

 

 



ΜΑΗΣ 

Δ ΤΡ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ Σ Κ 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 Α 21 Β 22 23 24 

Α 25 Α 26 Α 27 28(αργία) Α 29 30 31 

       

 

ΙΟΥΝΗΣ 

Δ ΤΡ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ Σ Κ 

Β 1 Β 2 Β 3 Β 4 Β 5 6 7 

8(αργία) Α 9 Α 10 11(αργία) Α 12 13 14 

Β 15 Β 16 Β 17 Β 18 Β 19 20 21 

Α 22 Α 23 Α 24 Α 25 Β 26 27 28 

29 30      

       
 

Σημείωση: 

 Η ομάδα Α θα φοιτά κατά τις ημερομηνίες που έχουν σημειωθεί με το γράμμα Α              

(12 ημέρες). Η ομάδα Β θα  φοιτά κατά τις ημερομηνίες που έχει σημειωθεί με το 

γράμμα Β   (12 ημέρες) 

 

 Καμία ομάδα δεν πρέπει να έχει μαθητές/μαθήτριες πέραν των 12 με 

εξαίρεση το τμήμα Δ΄ 1 με 25 μαθητές, που θα δημιουργηθεί μία ομάδα με 

12 παιδιά και μία με 13 

 Οι μαθητές/μαθήτριες του σχολείου που είναι αδέλφια περιλαμβάνονται 

στην ίδια Ομάδα για διευκόλυνση των γονέων/κηδεμόνων τους 

 Για σκοπούς αποφυγής συγχρωτισμού κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, 

έχουμε προχωρήσει  στην εφαρμογή κυλιόμενου ωρολογίου προγράμματος. 

Το κυλιόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα θα σταλεί το συντομότερο στα παιδιά 

 Τα παιδιά θα  αποχωρούν από την τάξη για διάλειμμα με τη σειρά, 

κρατώντας απόσταση ο ένας/μία από τον/την άλλο/η και θα  κατευθύνονται 

στη δική τους οριοθετημένη περιοχή διαλείμματος, συνοδεία του/της 

εκπαιδευτικού που είχε μαζί τους μάθημα πριν το διάλειμμα. 

 Κατά την έξοδο για διάλειμμα οι εκπαιδευτικοί που συνοδεύουν τα παιδιά 

θα φροντίζουν, ώστε να μην υπάρχει συγχρωτισμός στους διαδρόμους και 

στις σκάλες. Η επιστροφή στην αίθουσα μετά το πέρας του διαλείμματος θα 

γίνεται με τάξη, αφού τα παιδιά συγκεντρωθούν σε γραμμές με την ανάλογη 

απόσταση και οδηγηθούν στην αίθουσα από τον/την εκπαιδευτικό που θα 

έχει μαζί τους μάθημα 



 Οπωσδήποτε θα  δοθεί έμφαση στην προετοιμασία των παιδιών της Στ΄ 

τάξης για την ομαλή μετάβαση τους στην επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης 

 Θα δοθεί επίσης έμφαση και στην προετοιμασία των παιδιών για την ομαλή 

μετάβαση στην επόμενη τάξη καλύπτοντας τις απαραίτητες δεξιότητες 

 Βασική στρατηγική επίσης,  θα είναι ο περιορισμός της αλληλεπίδρασης 

μεταξύ διαφορετικών τάξεων-τμημάτων. Θα επιδιωχθεί η σταθερή 

συνύπαρξη των ίδιων ατόμων στον ίδιο χώρο. Θα  αποφεύγονται 

δραστηριότητες που φέρνουν σε επαφή παιδιά από διαφορετικά τμήματα-

τάξεις όπως και η μετακίνηση μαθητών/ριών σε άλλες αίθουσες. 

 Η ενισχυτική διδασκαλία στα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία, η ειδική 

εκπαίδευση και η λογοθεραπεία θα συνεχιστούν, λαμβάνοντας όλα τα 

ενδεικνυόμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας, νοουμένου ότι σε περίπτωση 

μικρών ομάδων θα συμμετέχουν παιδιά του ίδιου τμήματος-τάξης 

 Δεν θα γίνονται  ομαδικές εργασίες και ομαδικά παιχνίδια κατά τα 

διαλείμματα ή στη Φυσική Αγωγή  

 Κάθε παιδί θα έχει το δικό του ατομικό εξοπλισμό, ο οποίος θα πρέπει να 

καθαρίζεται σχολαστικά μετά από κάθε χρήση 

 Μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, έχουν απαγορευτεί η διεξαγωγή 

εκδρομών, επισκέψεων, εκκλησιασμών και γενικά οποιασδήποτε 

δραστηριότητας ενέχει μετακίνηση/έξοδο των μαθητών/ριών από τον 

σχολικό χώρο 

 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. Γνωρίζουμε ότι λόγω των ιδιαζουσών συνθηκών, 

ενδέχεται κάποια παιδιά να μην προσέλθουν στο σχολείο. Στην περίπτωση 

αυτή παρακαλούμε τους γονείς να μας ενημερώσετε έγκαιρα, στην 

περίπτωση που θα απουσιάζει το/τα παιδί/ιά σας 

 Σε περίπτωση που μαθητής/μαθήτρια, εκπαιδευτικός ή άλλο μέλος του 

προσωπικού του σχολείου παρουσιάσει συμπτώματα κατά τη διάρκεια της 

παραμονής του/της στο σχολείο θα οδηγείται σε ειδική αίθουσα (αίθουσα 

Σχεδιασμού & Τεχνολογίας) που θα προβλέπεται για απομόνωση και θα 

ειδοποιούνται οι γονείς του,  για να έρθουν να τον/την παραλάβουν. 

Σχετικές οδηγίες αναφορικά με τις προβλεπόμενες ενέργειες που θα πρέπει 

να γίνουν στην περίπτωση που παρουσιαστούν συμπτώματα (λοίμωξη 

αναπνευστικού, πυρετός κ.ά.) κατά τη διάρκεια της παρουσίας στη σχολική 

μονάδα ή στην περίπτωση που διαπιστωθεί ύποπτο κρούσμα στο σχολείο, 

υπάρχουν στο Υγειονομικό Πρωτόκολλο. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις. 

Φωτεινή Κανέλλου  

Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου Λατσιών Α΄ 


