
 

 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, 

σας απευθύνω έναν πρώτο χαιρετισμό και εύχομαι να έχουμε μια καλή σχολική 

χρονιά με υγεία. 

Η επιστροφή στο σχολείο, φέτος ,δεν είναι ιδανική για κανέναν. Ούτε για τους 

μαθητές. Ούτε για τους εκπαιδευτικούς. Ούτε για τους γονείς.  

Για κάθε παιδί που περιμένει ενθουσιασμένο να επιστρέψει στο σχολείο, υπάρχει και 

ένα άλλο που έχει το άγχος της επιστροφής.  

Για κάθε γονιό που αναρωτιέται πώς θα το διαχειριστεί όλο αυτό, υπάρχει και ένας 

δάσκαλος που αναρωτιέται το ίδιο. Πολλοί από έμας έχουμε και τους δύο ρόλους . 

Για κάθε γονιό που λυπάται για το γεγονός ότι αυτός δεν είναι ένας ωραίος τρόπος να 

ξεκινήσει το παιδί του το σχολείο, υπάρχει και ένας γονιός τελειόφοιτου  που είναι 

απογοητευμένος που το παιδί του θα ολοκληρώσει έτσι τα μαθητικά του χρόνια. 

Για κάθε θυμωμένο γονιό που το παιδί του θα φοράει μάσκα, υπάρχει και ένας 

τρομοκρατημένος γονιός μήπως ο συγγενής του στο σπίτι ,που ανήκει σε ευπαθή 

ομάδα, προσβληθεί από τον Κορονοϊό. 

Η συγκυρία είναι δύσκολη και απαιτεί κατανόηση και συνεργασία, ώστε να κάνουμε 

το καλύτερο για τα παιδιά μας. 

Η συστηματική εφαρμογή των μέτρων προφύλαξης που προτείνονται από τους 

ειδικούς συμβάλει στην ασφαλή λειτουργία των σχολείων. 

Το σχολείο μας ήταν και θα είναι πάντα ανοιχτό στην επικοινωνία, έστω και με τους 

περιοριστικούς όρους που έχουν επιβληθεί τη φετινή σχολική χρονιά. 

Καλή μας αρχή. Επιστρέφουμε στο σχολείο. Μαθαίνουμε ασφαλείς.   

                                                                                          

                                                                          Με εκτίμηση 

                                                                          Η Διευθύντρια 

                                                                  Αλεξάνδρα Μιχαλοπούλου 
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                                                        ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

• Ο Αγιασμός θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020, στον αύλειο 

χώρο του σχολείου, στις 11.00. Οι μαθητές θα προσέλθουν φορώντας 

προστατευτική μάσκα (σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ) η οποία είναι 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ σε εσωτερικούς χώρους καθώς και σε εξωτερικούς όταν υπάρχει 

συνωστισμός.  

Ειδικά για φέτος, λόγω των αναγκαίων μέτρων πρόληψης διασποράς του COVID-19, 

θα πραγματοποιηθεί χωρίς την παρουσία γονέων και κηδεμόνων. Αμέσως μετά οι 

μαθητές θα εισέλθουν στις αίθουσες διδασκαλίας, με τους εκπαιδευτικούς των 

τάξεων, και θα παραλάβουν τα σχολικά βιβλία ( εκτός από τους μαθητές της 

Α΄Τάξης). Η αποχώρηση θα πραγματοποιηθεί στις 12.00. 

                                                        ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ   ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ 

Η χρήση της μη ιατρικής μάσκας είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για τους μαθητές όλων των τάξεων, 

εντός του διδακτηρίου και στους εξωτερικούς χώρους όταν υπάρχει συνωστισμός. Το ίδιο 

ισχύει για όλους τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους 

επισκέπτες των σχολικών μονάδων.  

Η προσέλευση επισκεπτών θα γίνεται ύστερα από τηλεφωνική συνεννόηση με τη 

διεύθυνση του σχολείου. Για τις συναντήσεις γονέων και εκπαιδευτικών θα ακολουθήσει 

νέα ενημέρωση. 

(Σύμφωνα με την Εγκύκλιο για τη Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021 που 

εξέδωσε το ΥΠΑΙΘ  και τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ -ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ 

ΚΟΡΩΝΟΪΟ SARS–CoV-2 (COVID-19) που εξέδωσε ο ΕΟΔΥ). 

Σας παρακαλούμε να τηρήσετε ΡΗΤΑ τις παραπάνω οδηγίες, για την εύρυθμη λειτουργία 

της σχολικής μας μονάδας. 

                                                                                                                  Η Διευθύντρια 

                                                                                                         Ο Σύλλογος Διδασκόντων 
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