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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
Αγαπητοί γονείς, 
Ευχόμαστε χρόνια πολλά σε όλους σας με υγεία και αισιοδοξία για ένα δημιουργικό και πά-
νω από όλα ασφαλές 2021! 
Ενόψει της επαναλειτουργίας του σχολείου από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 θα θέλαμε 
να σας ενημερώσουμε για τα εξής: 
1. Από τη Δευτέρα το σχολείο θα λειτουργεί κανονικά με όλα τα τμήματα (Πρωινή Ζώνη – 

Ολοήμερο). Επίσης, θα αρχίσει και η παραλαβή των Σχολικών Γευμάτων.  
2. Η προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών θα γίνεται ως εξής: 
 Οι μαθητές/τριες των  Α΄, Β΄ και Γ τάξεων θα εισέρχονται το πρωί από 08.00΄ – 08. 15΄ 

από την είσοδο του Νηπιαγωγείου. 
Το μεσημέρι θα αποχωρούν από την ίδια είσοδο ως εξής:  
13.15΄ – 13.20΄ οι μαθητές/τριες της Α΄ Τάξης. 
13.21΄ - 13.25΄ οι μαθητές/τριες της  Β΄ Τάξης. 
13.26 – 13.30΄ οι μαθητές/τριες της Γ΄ Τάξης. 

 Οι μαθητές/τριες των  Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων θα εισέρχονται το πρωί από 08.00΄ – 08. 15΄ 
από την κεντρική είσοδο. 
Το μεσημέρι θα αποχωρούν από την ίδια είσοδο ως εξής:  
13.15΄ – 13.20΄ οι μαθητές/τριες της Δ΄ Τάξης. 
13.21΄ - 13.25΄ οι μαθητές/τριες της  Ε΄ Τάξης.  
13.26 – 13.30΄ οι μαθητές/τριες της Γ΄ Τάξης. 

 Οι μαθητές/τριες που φοιτούν στην  Πρωινή Ζώνη θα εισέρχονται το πρωί από την Κε-
ντρική είσοδο. Όλοι οι μαθητές του Ολοήμερου θα αποχωρούν από την είσοδο του νη-
πιαγωγείου ως εξής: 
15.00 – 15.05 οι μαθητές/τριες των Α΄,Β΄,Γ΄ τάξεων 
15.06΄- 15.10 οι μαθητές/τριες των Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξεων 
Οι μαθητές/τριες αδέρφια του ολοήμερου θα αποχωρούν σύμφωνα με το πρόγραμμα 
του αδερφού/ής που πάει στη μεγαλύτερη τάξη. (π.χ. ο μαθητής της Β΄ που έχει αδερ-
φό/ή στη Δ΄ Τάξη θα αποχωρεί στις 15.06). 

Παρακαλούμε να τηρείτε αυστηρά τις ώρες αποχώρησης προκειμένου να αποφεύγεται ο 
συνωστισμός. Κατά την προσέλευσής σας για την παράδοση παραλαβή των μαθητών πρέ-
πει να φοράτε υποχρεωτικά μάσκα και να τηρείτε μεταξύ σας αποστάσεις. Επίσης, θα 
πρέπει να αποχωρείτε άμεσα από τις εισόδους του σχολείου. 
3. Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων δεν έχει αλλαγές. Ισχύει αυτό που είχαν παραλάβει 

οι μαθητές πριν την αναστολή λειτουργίας του σχολείου.  
4. Ισχύουν όλα τα μέτρα προστασίας που ίσχυαν πριν το κλείσιμο του σχολείου  με υπο-

χρεωτική χρήση μάσκας  από τους μαθητές. Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να έχουν μαζί 
τους 3 μάσκες, οι οποίες θα πρέπει να έχουν το κατάλληλο μέγεθος (όχι χαλαρά λάστιχα) 
ώστε να καλύπτουν πλήρως τη μύτη και το στόμα. Δεδομένου ότι τα παράθυρα θα μέ-
νουν ανοιχτά κατά τις ώρες των μαθημάτων ταυτόχρονα με τη λειτουργία της κεντρικής 
θέρμανσης οι μαθητές θα πρέπει να προσέρχονται στο σχολείο κατάλληλα ενδεδυμένοι. 
Επίσης θα πρέπει να έχουν μαζί τους φαγητό και νερό για όλες τις ώρες. Οι μαθητές του 
ολοήμερου καλό είναι να έχουν μαζί τους πρόχειρο φαγητό και το γεύμα να το παρα-
λαμβάνουν για το σπίτι. 

5. Η επικοινωνία σας με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου για ενημέρωση σχετικά με την 
πρόοδο των μαθητών, αλλά και με τη διεύθυνση θα γίνεται τηλεφωνικά και μόνο σε ε-
ξαιρετικές περιπτώσεις δια ζώσης (κατόπιν ραντεβού). 

6. Η λειτουργία της Ε.Δ.Ε.Α.Υ θα συνεχίσει να γίνεται κάθε Τρίτη. 
Για τον Σύλλογο Διδασκόντων, 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 


