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Καλή Σχολική Χρονιά! 

 

 
 
 
 
 
 

 

 



Αγαπητοί Γονείς και αγαπητά µας παιδιά, 

Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά µέσα στις συνθήκες της πανδηµίας, που µας υποχρεώνουν να 

αλλάξουµε συνθήκες και λειτουργίες, να ακολουθήσουµε νέους κανόνες ατοµικής και συλλογικής 

υγιεινής για την προστασία της υγείας όλων µας. Πορευόµαστε πάντα µε γνώµονα το συµφέρον των 

παιδιών για να προστατεύσουµε την υγεία τους και να διασφαλίσουµε το αγαθό της εκπαίδευσης. 

Με αυτή την αναλυτική επιστολή  επιθυµούµε να σας δώσουµε χρήσιµες πληροφορίες που 

αφορούν τη νέα σχολική λειτουργία  ώστε να υποδεχθούµε  µε ασφάλεια όλους τους µαθητές µας.  

ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
Ένα σηµαντικό ποσοστό των µαθητών µας έρχεται το πρωί στο Σχολείο µε ίδιο µέσο. Το γεγονός 

αυτό δηµιουργεί έντονο πρόβληµα στη ροή των αυτοκινήτων και στη στάθµευση έξω από το 

Σχολείο. Το πρόβληµα γίνεται ιδιαίτερα έντονο από τις 8:15-8:30.  Για το λόγο αυτό συστήνουµε να 

έρχεσθε στο Σχολείο νωρίτερα από την ώρα αιχµής. Για τα παιδιά είναι καλύτερο να έρχονται στο 

σχολείο έως τις 8:15 έτσι ώστε να προλαβαίνουν να συναντήσουν τους φίλους τους, να εισέλθουν 

στην τάξη χωρίς άγχος και µε πιο ευχάριστη διάθεση. 

� Σας υπενθυµίζουµε ότι το ∆ηµοτικό  ανοίγει στις 7:00 κάθε πρωί, µε υπεύθυνο το ∆ιευθυντή 

του ∆ηµοτικού, κο Σωτήρη ∆ερεµπούκα. Αντίστοιχα, το Νηπιαγωγείο ανοίγει στις 7:30. Οι 

εφηµερίες των εκπαιδευτικών στο προαύλιο ξεκινούν στις 7:50.  

� Ο δρόµος κατά µήκος των γηπέδων (ποδοσφαίρου & basket) είναι ιδιωτικός και αφορά 

αποκλειστικά τα σχολικά λεωφορεία για αποβίβαση και επιβίβαση των µαθητών. Οι γονείς που 

φέρνουν τα παιδιά τους µε αυτοκίνητο δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούν τον ιδιωτικό δρόµο 

δίπλα από τα γήπεδα. Θα πρέπει να ακολουθούν την πορεία: Μυστρά – Αίαντος – δεξιά στην 

Ορέστη και κατόπιν δεξιά στην Εκάβης, αφήνοντας τα παιδιά στις εισόδους του Νηπιαγωγείου 

και του ∆ηµοτικού αντίστοιχα. 

� Η πορεία απεικονίζεται στον χάρτη που θα δείτε παρακάτω. 

� Συστήνουµε να αποφεύγετε την είσοδο της Γραµµατείας, διότι στην οδό Οµορφοκλησιάς 

δηµιουργείται µποτιλιάρισµα από την ταυτόχρονη άφιξη σχολικών, γονέων και προσωπικού 

και από τις δύο κατευθύνσεις του δρόµου. 

� Η στάθµευση θα πρέπει να διαρκεί ελάχιστο χρόνο, µόνο για να αφήσετε το παιδί σας στην 

είσοδο και άµεσα να αποχωρήσετε. Θα πρέπει να υπάρχει σεβασµός και υποµονή στην 

προσέλευση όλων.  

� Επιτρέπεται η συνοδεία των παιδιών µέχρι τις εισόδους του σχολείου, όπου και 

παρευρίσκονται οι εφηµερεύοντες εκπαιδευτικοί.  

� ∆εν επιτρέπεται η είσοδος  των γονέων στο χώρο του Σχολείου. 

 



ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ 
 

Για τους µαθητές που αναχωρούν µε τους γονείς, η παραλαβή δε θα γίνεται από τη γραµµατεία παρά 

µόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. Οι µαθητές θα βρίσκονται (ειδικά φέτος) σε εξωτερικό χώρο 

δίπλα από την τελευταία αίθουσα του ∆ηµοτικού στο ισόγειο (κοντά στο  γήπεδο του basket) 

µε προσωπικό  επιτήρησης.  Η παραλαβή των µαθητών από τους γονείς θα γίνεται µετά την 

αναχώρηση των σχολικών. Παρακαλούµε να υπάρχει υποµονή και τήρηση των απαιτούµενων 

αποστάσεων.  

 

14:05 :    Α΄Αναχώρηση Σχολικών και κατόπιν των µαθητών που φεύγουν µε γονείς. 

15:30:     Β΄Αναχώρηση Σχολικών και κατόπιν των µαθητών που φεύγουν µε γονείς. 

16:30 :    Γ΄Αναχώρηση Σχολικών και κατόπιν των µαθητών που φεύγουν µε γονείς. 

 

� 16:30-17:00 είναι η ζώνη αναχώρησης των παιδιών που µένουν στο σχολείο και δε χρησιµοποιούν 

σχολικό.  Κατά τη διάρκεια αυτή υπάρχει το προσωπικό φύλαξης. Όσο οι συνθήκες το επιτρέπουν 

θα χρησιµοποιήσουµε εξωτερικούς χώρους. 

� Η διαδικασία της αποχώρησης των µαθητών πρέπει να ολοκληρώνεται στις 17:10 το αργότερο. Οι 

εργαζόµενοι µετά το πέρας της σχολικής ηµέρας αποχωρούν. Το σχολείο δεν αναλαµβάνει την 

ευθύνη για την παραµονή οποιουδήποτε µαθητή µετά τις 17:10. Θα πρέπει να παρκάρετε στην οδό 

Ορέστη, να εισέρχεστε στο σχολείο από την είσοδο του πίσω γηπέδου basket και να ακολουθείτε τη 

ράµπα που οδηγεί στην αίθουσα παραλαβής.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  

Η παραλαβή των παιδιών του Νηπιαγωγείου που έχουν µεγαλύτερα αδέλφια στο ∆ηµοτικό θα 

πραγµατοποιείται ξεχωριστά και όχι από το χώρο αναχώρησης του ∆ηµοτικού, µε εξαίρεση το ωράριο 

16:30-17:00. Θα δείτε παρακάτω πληροφορίες.  

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 
Η παραλαβή των µαθητών του Νηπιαγωγείου γίνεται από την εξωτερική πόρτα του Νηπιαγωγείου.  

Οι γονείς χτυπούν το κουδούνι και η βοηθός αναλαµβάνει να φέρει το παιδί στην έξοδο.  

Α’ ΖΩΝΗ: 14:05-14:15 /  Β’ ΖΩΝΗ: 15:35-15:45/  Γ’ ΖΩΝΗ: 16:30 

• 16:30-17:00 είναι η ζώνη αναχώρησης των παιδιών που µένουν στο σχολείο και δε 

χρησιµοποιούν σχολικό. Κατά τη διάρκεια αυτή υπάρχει το προσωπικό φύλαξης στο χώρο 

αναχώρησης στην πίσω αυλή του ∆ηµοτικού και όχι στο κτίριο του Νηπιαγωγείου. Η 

διαδικασία της αποχώρησης των µαθητών πρέπει να ολοκληρώνεται στις 17:10 το αργότερο. 

Οι εργαζόµενοι µετά το πέρας της σχολικής ηµέρας αποχωρούν. Το σχολείο δεν αναλαµβάνει 

την ευθύνη για την παραµονή οποιουδήποτε µαθητή µετά τις 17:10. 

 



ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

• ∆εν επιτρέπεται η προσέλευση των γονέων στο χώρο του σχολείου.  

• Όταν ένας γονέας επιθυµεί να παραλάβει, πέρα από το παιδί του, και κάποιον άλλο µαθητή, 

θα πρέπει να έχει προηγηθεί  γραπτό σηµείωµα ή email από το γονέα του άλλου µαθητή.  

• Οι γονείς των παιδιών που δεν έχουν σχολικό το µεσηµέρι θα πρέπει να παραλαµβάνουν τα 

παιδιά τους στις παραπάνω ζώνες αναχώρησης  σύµφωνα µε αυτό που έχουν δηλώσει και αυτό 

θα πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα. 

• Η γραµµατεία του σχολείου κλείνει στις 17:00. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ –– ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΑΡΓΙΕΣ – ΦΥΛΑΞΗ 
Το Σχολείο παραµένει κλειστό σε όλες τις επίσηµες σχολικές αργίες ( Καθαρά ∆ευτέρα, 1Η Μαΐου, 

Αγ. Πνεύµατος, Χριστούγεννα, Πάσχα). 

Για τη διευκόλυνση των γονέων, το Σχολείο µας παραµένει ανοικτό µε προσωπικό ασφαλείας µόνο 

για φύλαξη: 

• Την παραµονή της 28ης Οκτωβρίου, εφόσον είναι καθηµερινή.  

• Ανήµερα την 17η Νοεµβρίου.  

• Την παραµονή της 25ης Μαρτίου, εφόσον είναι καθηµερινή. 

• Τις ήµερες της φύλαξης δεν επιτρέπονται αλλαγές στα σχολικά δροµολόγια. Οι γονείς µπορούν 

να παραλάβουν τα παιδιά τους νωρίτερα µε έγγραφη ενηµέρωση  που θα στείλουν στο γραφείο 

κίνησης . 

• Το ίδιο ισχύει για την τελευταία ηµέρα πριν από τις διακοπές των  Χριστουγέννων, του Πάσχα 

και την τελευταία ηµέρα του σχολείου πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. 

ΦΥΛΑΞΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ-ΠΑΣΧΑ. Αφορά µόνο τα τµήµατα του Νηπιαγωγείου. 
Μόνο για τους µαθητές του Νηπιαγωγείου λειτουργεί φύλαξη (χωρίς σχολικό) µε ωράριο 

λειτουργίας 8:00-16:00. Θα χρειαστεί να δηλώσετε τη συµµετοχή σας 2 εβδοµάδες πριν τα 

Χριστούγεννα και το Πάσχα αντίστοιχα. Οι ηµεροµηνίες της φύλαξης αποστέλλονται µέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρµας του σχολείου. 

Η ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

• Το ωράριο λειτουργίας του Σχολείου τη ∆ευτέρα 14/9/20 θα είναι κανονικό, το ∆ηµοτικό 

ανοίγει στις 7:10 και κλείνει στις 17:00. Αντίστοιχα το Νηπιαγωγείο ανοίγει στις 7:30. 

• Τα µαθήµατα ξεκινούν  στις 8:30 και ολοκληρώνονται στις 14:00. 

• Το πρόγραµµα Μελέτης για το ∆ηµοτικό καθώς και δηµιουργικής απασχόλησης  για το 

Νηπιαγωγείο θα πραγµατοποιείται κανονικά, αµέσως µετά τη λήξη του βασικού 

προγράµµατος.  

• Το πρόγραµµα του φαγητού θα  λειτουργήσει κανονικά.  



� Ο Αγιασµός θα πραγµατοποιηθεί χωρίς την παρουσία γονέων. Ο πάτερ θα περάσει 

από όλα τα τµήµατα του σχολείου. 

 

ΑΜΦΙΕΣΗ  
 

� Τα παιδιά πρέπει να φορούν ρούχα άνετα και απλά. Τις ηµέρες που διδάσκεται το µάθηµα της 

γυµναστικής τα παιδιά πρέπει να φορούν αθλητικά παπούτσια και φόρµα (προαιρετικά τη 

φόρµα του σχολείου).  Στη γυµναστική και σε όλες τις αθλητικές δραστηριότητες οι 

µαθητές δεν φορούν µάσκα. 

� Οι φόρµες γυµναστικής (χειµερινή & καλοκαιρινή) του σχολείου είναι υποχρεωτικές για όλους 

τους µαθητές τις ηµέρες των εκδροµών .  

� Τη φόρµα του σχολείου θα πρέπει να την προµηθευτείτε από το κατάστηµα : School fashion, 

στη διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 30, Αθήνα. Τηλ: 210-8063597, 211-4037237 

www.schoolfashion.gr. Τα ρούχα εξοφλούνται στο κατάστηµα. Το Σχολείο δεν έχει καµία 

οικονοµική σχέση µε τη βιοτεχνία. 

� Τα παιδιά πρέπει να φορούν καπελάκι κατά τους καλοκαιρινούς µήνες καθώς και τις ηµέρες 

έντονης ηλιοφάνειας του φθινοπώρου και της άνοιξης. 

� Σε όλα τα ρούχα των παιδιών, ειδικά ζακέτες και µπουφάν, θα πρέπει να τοποθετήσετε ετικέτα 

µε ονοµατεπώνυµο. Είναι πολύ συχνό φαινόµενο, ιδιαίτερα για τους µικρότερους µαθητές να 

ξεχνούν τα πανωφόρια τους στο σχολείο. Θα πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους τους µαθητές 

ότι θα πρέπει να φροντίζουν τα πράγµατά τους και να είναι υπεύθυνοι γι’ αυτά.    

� Στο σχολείο απαγορεύονται αυστηρά τα κινητά τηλέφωνα και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια.  Τη 

φετινή χρονιά δεν επιτρέπεται οι µαθητές να φέρνουν µπάλες ή άλλα παιχνίδια στο 

σχολείο. 

� Οι µαθητές της Α’ & Β΄ τάξης θα πρέπει να φέρουν την 1η εβδοµάδα της σχολικής χρονιάς, σε 

µια ξεχωριστή σακούλα µε το ονοµατεπώνυµό τους, µια καλοκαιρινή αλλαξιά (και το Νοέµβριο 

µια χειµερινή αλλαξιά), ένα εσώρουχο και υγροµάντηλα για έκτακτες περιπτώσεις.  Η σακούλα 

επιστρέφεται στο τέλος της χρονιάς. 

� Θερµή παράκληση να ελέγχετε τι φέρνουν τα παιδιά στο σπίτι και την επόµενη µέρα να 

επιστρέφετε ότι δεν τους ανήκει.   

 

 

 

 

 

 



ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΣΧΟΛΙΚΑ 
 

� Η µεταφορά των µαθητών γίνεται µε ιδιόκτητα σχολικά λεωφορεία.  

� Η χρήση µάσκας για τους µαθητές εντός του σχολικού είναι υποχρεωτική. 

� Τα παιδιά θα έχουν σταθερή θέση που θα τους υποδείξει η συνοδός. 

� Τα αδέλφια θα κάθονται µαζί. 

� Τα παιδιά θα θερµοµετρούνται από τις συνοδούς πριν µπουν στο σχολικό. Παρακαλούµε 

όλους τους   γονείς να κάνουν  θερµοµέτρηση των παιδιών, πριν την αναχώρησή τους 

από το σπίτι. 

� Τα παιδιά κατά την είσοδο τους στο σχολικό λεωφορείο θα απολυµαίνουν τα χέρια τους 

µε αντισηπτικό που θα έχει η συνοδός  και θα γίνεται η θερµοµέτρηση. Τα σχολικά 

λεωφορεία απολυµαίνονται σχολαστικά µε ειδικά απολυµαντικά πριν και µετά από κάθε 

δροµολόγιο.   

� Το Γραφείο κίνησης διαµορφώνει και σχεδιάζει τα δροµολόγια, ορίζει τα σηµεία παραλαβής και 

παράδοσης των µαθητών, καθώς επίσης και τις έκτακτες αλλαγές. 

� Τα σχολικά παραλαµβάνουν τα παιδιά µπροστά από το σπίτι τους. Η παράδοση γίνεται µε τον 

ίδιο τρόπο.   

� Οι µαθητές το πρωί πρέπει να περιµένουν στη  στάση τους τουλάχιστον 5 λεπτά νωρίτερα από την 

προκαθορισµένη ώρα. Το σχολικό δεν πρέπει να περιµένει για να µην καθυστερήσει στα επόµενα 

παιδιά. Θερµή παράκληση για τη συνέπειά σας.   

� Οι γονείς έχουν την υποχρέωση να παραδίδουν τα παιδιά στο σχολικό και να τα παραλαµβάνουν 

έξω από το σπίτι τους. Σε περίπτωση που  η παραλαβή του παιδιού γίνει από κάποιο άλλο 

πρόσωπο εκτάκτως ή µόνιµα, οι γονείς θα πρέπει να έχουν ενηµερώσει το Γραφείο κίνησης µε 

γραπτό σηµείωµα ή τηλεφωνικά και το πρόσωπο αυτό θα πρέπει να έχει µαζί του αστυνοµική 

ταυτότητα. 

� Σε περίπτωση ασθενείας του µαθητή το πρωί, οι γονείς ενηµερώνουν απευθείας το σχολικό στον 

αντίστοιχο αριθµό που σας έχει δώσει η συνοδός. 

� Επίσης οι γονείς ενηµερώνουν το Γραφείο κίνησης είτε µε γραπτό σηµείωµα, είτε µε email, είτε 

τηλεφωνικώς, έως τις 13:00, σε περίπτωση που κάποια µέρα επιθυµούν να γίνει αλλαγή στο 

δροµολόγιο τους. Σε καµία περίπτωση η ενηµέρωση δεν πρέπει να γίνεται τελευταία στιγµή στο 

σχόλασµα καθώς κάτι τέτοιο δηµιουργεί προβλήµατα στην οµαλή, έγκαιρη και ασφαλή 

αποχώρηση των µαθητών.  

� Σε περίπτωση προβλήµατος διέλευσης του σχολικού (λόγω απαγορευτικού, στενότητας κ.τ.λ.) θα 

πρέπει να γίνει ειδική συνεννόηση µε τον οδηγό για την εύρεση του πλησιέστερου σηµείου 

παραλαβής και παράδοσης. Οι µαθητές που µένουν σε µη ασφαλτοστρωµένους ή γενικά 

επικίνδυνους για την ασφάλεια του οχήµατος δρόµους θα πρέπει να βγαίνουν σε 



ασφαλτοστρωµένους ή ασφαλή σηµεία. Σε αυτή την περίπτωση τα σχολικά αυτοκίνητα 

παραλαµβάνουν τους µαθητές σε σηµείο που βρίσκεται στο ίδιο οικοδοµικό τετράγωνο µε αυτό 

του σπιτιού τους. Εάν υπάρχει σοβαρός κυκλοφοριακός λόγος, το σχολικό µπορεί να 

παραλαµβάνει το µαθητή και πιο µακριά εφόσον το σχολείο ενηµερώσει από την προηγούµενη 

µέρα το γονέα (λαϊκή, πανηγύρι, δηµόσια έργα κ.τ.λ.). Τα σχολικά αυτοκίνητα δεν µπαίνουν σε 

αδιέξοδους δρόµους. 

� Τις πρωινές ώρες τα σχολικά ξεκινούν τα δροµολόγια από τις πιο αποµακρυσµένες περιοχές, ενώ 

αντίθετα στα µεσηµεριανά δροµολόγια ξεκινούν µε τις κοντινότερες περιοχές.  

� Σε περίπτωση αλλαγής διευθύνσεως ο κηδεµόνας υποχρεούται να ειδοποιήσει το σχολείο 

γραπτώς 15 ηµέρες πριν, και το σχολείο θα εξυπηρετήσει το µαθητή µόνο εάν το σχολικό 

αυτοκίνητο µπορεί να περνάει από τη νέα διεύθυνση. 

� Τις πρώτες 2 βδοµάδες οι ώρες των δροµολογίων δεν είναι οι οριστικές. Για το λόγο αυτό οι γονείς 

θα πρέπει να είναι υποµονετικοί σε αλλαγές που θα προκύψουν και συνεπείς στην παράδοση και 

την παραλαβή των παιδιών τους, έτσι ώστε να βοηθήσουν στη γρηγορότερη οµαλοποίηση των 

δροµολογίων. 

� Όλοι οι γονείς παρακαλούνται από την πρώτη ηµέρα να αφήσουν τα παιδιά να επιστρέψουν 

κανονικά µε το σχολικό που έχουν επιλέξει (δηλ. να µην τα παραλάβουν από το σχολείο ή να 

µην κάνουν αλλαγές δροµολογίου) για να µπορέσουµε να οµαλοποιήσουµε τα δροµολόγια όσο το 

δυνατόν γρηγορότερα. 

� Τα αιτήµατα µεταφοράς µαθητών στο σπίτι κάποιου φίλου µε σχολικό, δεν 

επιτρέπονται. 

� Τις ηµέρες της φύλαξης οι γονείς µπορούν εφόσον το επιθυµούν να παραλάβουν  τους µαθητές 

νωρίτερα  µε µια έγγραφη ενηµέρωση που θα στείλουν στο γραφείο κίνησης µέσω των παιδιών 

τους. Το ίδιο ισχύει για την τελευταία ηµέρα πριν από τις διακοπές των Χριστουγέννων και του 

Πάσχα και την τελευταία ηµέρα του σχολείου για τις καλοκαιρινές διακοπές. 

 



 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 
� Ελέγχετε καθηµερινά την ηλεκτρονική πλατφόρµα του σχολείου. 

� Παροτρύνετε τα παιδιά να ετοιµάζουν µόνοι τους την τσάντα από το βράδυ. 

� Προσπαθήστε να βάζετε τα παιδιά να κοιµούνται νωρίς, να «χορταίνουν» ύπνο και να ξυπνούν 

χαρούµενα.  

� ∆ώστε τους µια µεγάλη αγκαλιά και ευχηθείτε τους να έχουν µια όµορφη µέρα. 

� Συζητήστε µαζί τους για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που θα τους δοθούν  από τους 

εκπαιδευτικούς τις πρώτες ηµέρες του σχολείου. 

� Παραδίδετε στη συνοδό έγγραφο σηµείωµα σε περίπτωση που γνωρίζετε από το πρωί ότι θέλετε να 

παραλάβετε οι ίδιοι το παιδί σας στο σχόλασµα και να µην αναχωρήσει µε το σχολικό.  

� Το µεσηµεριανό φαγητό των παιδιών πρέπει να είναι µέσα σε µεταλλικό ανοξείδωτο κατσαρολάκι 

«καστάνια» για να ζεσταίνεται σε ηλεκτρική κουζίνα. Σε όλα τα κατσαρολάκια θα πρέπει να 

γράφετε µε ανεξίτηλο µαρκαδόρο το ονοµατεπώνυµο και το τµήµα του παιδιού. Τα παιδιά θα 

πρέπει να έχουν µαζί τους ατοµικά σκεύη (παγουρίνο, πιρούνι, κουτάλι). 

� Παραδίδετε στη συνοδό το πρωί κάποιο φάρµακο που πρέπει να λάβει το παιδί κατά τη διάρκεια 

της σχολικής ηµέρας, προκειµένου η συνοδός να το παραδώσει στη νοσηλεύτρια.  Γράφετε πάνω 

στο φάρµακο ή σε σηµείωµα το ονοµατεπώνυµο του παιδιού και την ακριβή δοσολογία. Σε 

περίπτωση που ο γονιός φέρνει ο ίδιος το παιδί στο σχολείο παραδίδει το φάρµακο µε τις σχετικές 

ενδείξεις στη  Γραµµατεία. 

� Στην τσάντα των παιδιών του Νηπιαγωγείου καθηµερινά πρέπει να υπάρχει οδοντόβουρτσα και 

οδοντόκρεµα, µικρή πετσετούλα φαγητού, µωροµάντηλα και κουτάλι ή πιρούνι. Στη τσάντα τους 

θα πρέπει να υπάρχει και µια 2η αλλαξιά, µαζί µε εσώρουχο για έκτακτες περιπτώσεις. 

� Στην τσάντα των παιδιών της Α’ και Β΄ τάξης  θα πρέπει να υπάρχει και µια 2η αλλαξιά, µαζί µε 

εσώρουχο για έκτακτες περιπτώσεις. 

� Θερµή παράκληση να ελέγχετε τι φέρνουν τα παιδιά στο σπίτι και την επόµενη µέρα να 

επιστρέφετε ό,τι δεν τους ανήκει.   

 

 

 

 

 

 



ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ & ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΕΣ  
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΔΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 

 Τα παιδιά για να έρθουν σχολείο δε θα πρέπει να έχουν: 

• Πυρετό (>37). 

• Πονόλαιµο µε ή χωρίς βήχα. 

• Πονοκέφαλο ή ζαλάδες 

• Πόνο στη κοιλιά ή διάρροια. 

• Έντονη καταρροή. 

• ∆ιαταραχές γεύσης ή όσφρησης  

• Αδυναµία και έντονες µυαλγίες. 

 Θα πρέπει να έχουν  µαζί τους : 

• Τουλάχιστον 2 µάσκες που θα βρίσκονται σε ξεχωριστά σακουλάκια.  

• Ατοµικό παγουρίνο που θα γράφει το ονοµατεπώνυµό τους και το τµήµα. 

• Αντισηπτικό υγρό (προαιρετικά). 

• Υγρά µαντηλάκια. 

• ∆εν επιτρέπεται να φέρνουν µαζί τους παιχνίδια ή µπάλες. 

Όταν φτάσουν στο σχολείο: 

• Θα πηγαίνουν απευθείας στις τάξεις τους και εκεί θα τους υποδέχονται οι εκπαιδευτικοί µας. 

• Πριν την είσοδο τους στην τάξη θα καθαρίζουν τα χέρια τους µε αντισηπτικό 

• Θα πρέπει να φορούν  τη µάσκα σε όλους τους κλειστούς χώρους του σχολείου. 

• Ακολουθούν τις οδηγίες των εκπαιδευτικών για τα προβλεπόµενα «διαλείµµατα µάσκας». 

• ∆εν ανταλλάσουν αντικείµενα (µολύβια –γόµες –µαρκαδόρους κλπ) µε άλλα παιδιά. 

Οδηγίες για την έξοδο από την τάξη και τα διαλείµµατα : 

• Οι µαθητές ακολουθούν τις οδηγίες των εκπαιδευτικών για το χώρο της αυλής που θα µπορούν 

να παίξουν. 

•  Στο διάλειµµα και σε κάθε αθλητική δραστηριότητα τα παιδιά δε θα φορούν µάσκα. 

• Τα παιδιά θα καθαρίζουν  τα χέρια τους σχολαστικά και θα  τρώνε µόνο το δικό τους  κολατσιό. 

 

 

  

 



ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ –ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ 

Εάν κάποιο παιδί εµφανίσει συµπτώµατα συµβατά µε λοίµωξη COVID-19 στο σχολείο 

προβλέπονται τα εξής : 

• Επικοινωνία µε την οικογένεια για παραλαβή του παιδιού 

• Αποµόνωση σε προκαθορισµένο καλά αεριζόµενο χώρο µακριά από τα υπόλοιπα παιδιά και 

εφαρµογή απλής χειρουργικής µάσκας 

• Εφαρµογή υγιεινής χεριών και αναπνευστικής υγιεινής. 

Με την αποχώρηση του παιδιού  ο  γονέας  ακολουθεί τις υποδείξεις του θεράποντος 

γιατρού της οικογένειας. Η σύσταση για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση και υποβολή σε  

µοριακό τεστ γίνεται µόνο από το γιατρό σας. 

 

 Σε περίπτωση που το µοριακό τεστ για το νέο κορωνοϊό είναι θετικό: 

• Ενηµερώνεται άµεσα ο διευθυντής/τρια της σχολικής µονάδας και ο ΕΟ∆Υ. 

• Ο ΕΟ∆Υ ή άλλη αρµόδια υπηρεσία σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο επικοινωνεί µε τον 

υπεύθυνο της σχολικής µονάδας για να γίνει η επιδηµιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση 

όλων των πιθανών επαφών του κρούσµατος (προσωπικού και παιδιών κλπ.) 

•  Το παιδί µπορεί να επιστρέψει µετά την παρέλευση τουλάχιστον 10ηµέρου από την έναρξη 

των συµπτωµάτων και την πάροδο τουλάχιστον  24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του 

πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την ύφεση των συµπτωµάτων του. 

• Τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί της ίδιας οµάδας/τµήµατος θα αποµακρυνθούν από το 

σχολείο, µε οδηγίες για στενή παρακολούθηση της υγείας τους και εφόσον δεν 

εκδηλώσουν κάποιο ύποπτο σύµπτωµα, θα επιστρέψουν µετά από 14 ηµέρες. Σε αυτή 

την περίπτωση θα ενεργοποιείται η διαδικασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

•  Επιπρόσθετα,  θα γίνεται ειδική κάθε φορά εκτίµηση κινδύνου. 

• Εν αναµονή του αποτελέσµατος του ύποπτου κρούσµατος , το παιδί παραµένει σε αποµόνωση 

και κατ’οίκον νοσηλεία, σε καλά αεριζόµενο δωµάτιο, ενώ το σχολείο συνεχίζει κανονικά τη 

λειτουργία του. 

 

 

 



 

Σε περίπτωση που το µοριακό τεστ για τον νέο κορωνοϊό είναι αρνητικό: 

• Το παιδί  µπορεί να επιστρέψει στο σχολείο µετά την πάροδο τουλάχιστον 24 ωρών από την πλήρη 

υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την ύφεση των συµπτωµάτων του. 

Σε περίπτωση που εκπαιδευτικός ή άλλο µέλος του προσωπικού εµφανίσει συµπτώµατα.  

• Αποχώρηση από το χώρο του σχολείου όταν είναι εφικτό. 

• Ιατρική αξιολόγηση και σύµφωνα µε την κρίση του θεράποντος ιατρού,  εφόσον τα συµπτώµατα 

είναι συµβατά µε λοίµωξη COVID-19, θα πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα µοριακό διαγνωστικό 

τεστ 

• Εν αναµονή του αποτελέσµατος, ο εκπαιδευτικός ή το άλλο προσωπικό παραµένει σε αποµόνωση 

και κατ’ οίκον νοσηλεία,  ενώ το σχολείο συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του. 

Σε περίπτωση που το µοριακό τεστ είναι θετικό: 

• Ενηµερώνεται άµεσα ο διευθυντής/τρια της σχολικής µονάδας και ο ΕΟ∆Υ. 

• Ο ΕΟ∆Υ ή άλλη αρµόδια υπηρεσία σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο επικοινωνεί µε τον 

υπεύθυνο της σχολικής µονάδας για να γίνει η επιδηµιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση 

όλων των πιθανών επαφών του κρούσµατος  

• Ο εκπαιδευτικός   µπορεί να επιστρέψει µετά την παρέλευση τουλάχιστον 10ηµέρου από την 

έναρξη των συµπτωµάτων και την πάροδο 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού 

(χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την ύφεση των συµπτωµάτων του. 

• Τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί της ίδιας οµάδας/τµήµατος θα αποµακρυνθούν από το σχολείο, 

µε οδηγίες για στενή παρακολούθηση της υγείας τους και εφόσον δεν εκδηλώσουν κάποιο 

ύποπτο σύµπτωµα, θα επιστρέψουν µετά από 14 ηµέρες. Σε αυτή την περίπτωση θα 

ενρεγοποιείται η διαδικασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

 

Συνηµµένα θα βρείτε 2 αρχεία από τον ΕΟ∆Υ.  

 

 



ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ   
� Λόγω των ειδικών µέτρων η τραπεζαρία δε θα λειτουργήσει.  

� Τα παιδιά θα τρώνε στις τάξεις τους το µεσηµεριανό φαγητό από τις 14:00-14:20.  Οι κυρίες 

της τραπεζαρίας θα συλλέγουν τα κατσαρολάκια των παιδιών το πρωί και θα τα τακτοποιούν 

στα ψυγεία της κουζίνας. Το µεσηµέρι  όλα τα κατσαρολάκια θα ζεσταίνονται στην τραπεζαρία 

και θα  µεταφέρονται στις τάξεις. Τα παιδιά θα πρέπει να έχουν µαζί τους µια πετσέτα για το 

φαγητό. 

 

� ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ CATERING 

Παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης του µεσηµεριανού γεύµατος των παιδιών σας από το σχολείο 

µέσω catering. Tο φαγητό παρασκευάζεται σε χώρο ελεγµένο από τις αρµόδιες υπηρεσίες, το 

menu καθορίζεται από παιδίατρο-διατροφολόγο και είναι πιστοποιηµένο κατά τα αυστηρά 

πρότυπα των ΗΑCCP & ISO 9001-2000.  Όλα τα γεύµατα παρασκευάζονται καθηµερινά 

µε αγνά και φρέσκα υλικά µαγειρεµένα για παιδιά χωρίς πολύ αλάτι και µπαχαρικά. Η 

µεταφορά του φαγητού γίνεται µέσα σε ειδικούς θερµοθαλάµους  και σερβίρεται ζεστό χωρίς 

να χρησιµοποιείται φούρνος µικροκυµάτων. Οι συσκευασίες είναι ατοµικές. Κάθε µήνα σας 

αποστέλλουµε το πρόγραµµα διατροφής µε το ανάλογο κόστος. 

 

� ΚΑΤΣΑΡΟΛΑΚΙ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ  

Οι γονείς  στέλνουν φαγητό σε µεταλλικό ανοξείδωτο κατσαρολάκι «καστάνια», που ζεσταίνεται 

σε µάτι ηλεκτρικής κουζίνας. Μαζί στέλνετε  πιρούνι ή κουτάλι και πετσέτα. Το µεσηµεριανό 

φαγητό ισχύει για όσα παιδιά του σχολείου αναχωρούν στις 15:30 ή στις 16:30 ανεξαρτήτου 

τάξης. Κατσαρολάκι δε φέρνουν τα παιδιά που αναχωρούν στις 14:05 (Α’ ζώνη). 

  

� ΚΟΛΑΤΣΙΟ. 

 Όλοι οι µαθητές του ∆ηµοτικού πρέπει να έχουν µαζί τους κολατσιό για τα διαλείµµατα  ή 

µπορούν να προµηθευτούν κάτι από το κυλικείο. 

• Οι µαθητές του Νηπιαγωγείου παίρνουν το πρωινό τους στο σχολείο από τις 8:30-9:00. Το 

φέρνουν καθηµερινά στην τσάντα τους σε ταπεράκι. Αντίστοιχα, στέλνετε το κολατσιό τους και 

το µεσηµεριανό τους γεύµα. Το κολατσιό µπορεί να είναι ό,τι επιθυµείτε και υπάρχει η 

δυνατότητα για φύλαξή του στο ψυγείο. Τα φρούτα δε χρειάζεται να τα στέλνετε καθαρισµένα.   

• Στα γενέθλια των παιδιών επιτρέπεται να φέρετε  κεράσµατα  σε ατοµικές συσκευασίες. 

 

 

 

 



 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 

• Το κυλικείο παρέχει είδη τροφών σύµφωνα µε τις εκάστοτε εγκυκλίους του Υπ. Παιδείας και 

του Υπ. Υγείας και ακολουθεί πιστά τις υγειονοµικές υποδείξεις της νοµοθεσίας.  

• Τα κυλικεία των σχολείων πρέπει να διαθέτουν µόνο τρόφιµα και υγρά που είναι 

συσκευασµένα ή έχουν ετοιµαστεί από το κυλικείο πριν την ώρα διάθεσής τους σε ατοµικές 

συσκευασίες που προστατεύονται από κατάλληλο υλικό 

• Τα παιδιά πρέπει να τηρούν αποστάσεις τουλάχιστον 1,5 µέτρο κατά την αναµονή για 

εξυπηρέτηση από το κυλικείο (υπάρχει  σήµανση στο έδαφος µε τις προβλεπόµενες 

αποστάσεις. 

• Τα παιδιά πρέπει να χρησιµοποιούν αντισηπτικό διάλυµα χεριών µετά τη συναλλαγή µε το 

κυλικείο και πριν τη λήψη του γεύµατος. 

 Στο κυλικείο του σχολείου υπάρχουν τα παρακάτω προϊόντα: 

• Μπάρα δηµητριακών φράουλα-κράνµπερι:    0.60€ 

• Μπάρα δηµητριακών λευκή σοκολάτα & oreo :    0.70€ 

• Μπισκότα µε µέλι & βρώµη:     0.70€ 

• Κριτσίνια:            1.00€ 

• Τόστ γαλοπούλα-τυρί:       1.20€ 

• Αραβική πίτα γαλοπούλα βραστή & τυρί:     1.00€ 

• Μπρουσκετίνι (τύπου bake rolls):      1.00€ 

• Cream Crackers:        0.60€ 

• Μπισκότα Μιράντα:        0.60€ 

• Χυµός         0.90€ 

• Νερό:           0.30€ 

 

HMEΡΑ ΦΡΟΥΤΩΝ & ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ  
 

Κάθε  Τετάρτη ορίζεται ως  «Ηµέρα  Φρούτων & Λαχανικών». Στην προσπάθεια να υιοθετήσουµε 

καλές συνήθειες στα παιδιά  σας προτείνουµε κάθε Τετάρτη (τουλάχιστον), ένα από τα σνακ των 

παιδιών να είναι φρούτο ή λαχανικό. Το Σχολείο µέσα από τους εκπαιδευτικούς και µε δράσεις 

(αφίσες –οµιλίες κ.α) θα ενισχύσει αυτή την προσπάθεια.  

• Το κυλικείο κάθε Τετάρτη έχει ατοµικές συσκευασίες µε φρούτα και λαχανικά : 0.90€ 

 

 

 



ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ 
Ο θεσµός του κοινωνικού  κυλικείου φέτος  δε θα λειτουργήσει.  

(Ο θεσµός  υπάγεται  στο πλαίσιο των φιλανθρωπικών δράσεων του σχολείου. Οι γονείς µαζί µε τα 

παιδιά  προετοιµάζουν και στέλνουν στο σχολείο εδέσµατα-σνακ  µε τυροπιτάκια, κασεροπιτάκια, 

κρουασανάκια, µηλοπιτάκια, φρούτα, λαχανικά, σπιτικά κέικ σε κοµµάτια και άλλα παρεµφερή 

είδη. Τα τµήµατα  «Κοινωνικού Κυλικείου»   πωλούν  τα προϊόντα στους µαθητές του σχολείου κατά 

τη διάρκεια του πρώτου διαλείµµατος.  

Οι  µαθητές  συµµετέχουν στη διαδικασία αγοράζοντας το σακουλάκι µε την ελάχιστη  συµβολική 

τιµή του 1€. Τα χρήµατα που συγκεντρώνονται σε κάθε τµήµα θα προσφέρονται σε οργανισµούς που 

θα συναποφασίσουν οι δάσκαλοι µαζί µε τους µαθητές τους. Ο στόχος της διαδικασίας είναι να 

ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά µας σε δράσεις αλληλεγγύης, αλληλοβοήθειας και συνεργατικότητας. 

Να συνειδητοποιήσουν ότι στη ζωή τους αξίες και δυνατότητες που θεωρούν δεδοµένες δεν ισχύουν 

για όλα τα παιδιά της χώρας µας, όπως το να έχουµε κολατσιό ή να πίνουµε γάλα καθηµερινά). 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ  ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
Το σχολείο διοργανώνει µια σειρά εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς:  

Tη φετινή χρονιά για όλα τα παρακάτω θα ακολουθήσουν νέες οδηγίες καθώς πολλές από 

τις εκδηλώσεις δε θα πραγµατοποιηθούν καθόλου ή θα πραγµατοποιηθούν εντός των 

τάξεων χωρίς την παρουσία γονέων.  

� Χριστουγεννιάτικα θεατρικά που συµµετέχουν τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και οι µαθητές της 

Β’ τάξης. 

� Οι µαθητές της Α’ τάξης αναλαµβάνουν ένα mini χριστουγεννιάτικο Bazaar.  

� Θεατρικές παραστάσεις στην αγγλική γλώσσα παρουσιάζονται από τους µαθητές της Γ’ και Ε’ 

Τάξης. 

� Οι εκδηλώσεις για την 28η Οκτωβρίου (την παραµονή), τη 17η  Νοεµβρίου (ανήµερα)  

πραγµατοποιούνται πρωινές ώρες και τις παρακολουθούν µόνο οι µαθητές του Σχολείου. Τις 

γιορτές αυτές αναλαµβάνει η ∆’ τάξη. 

� Το θεατρικό της 25ης Μαρτίου στο οποίο λαµβάνουν µέρος οι µαθητές της Στ’ τάξης.  

� Αποκριάτικο πάρτι διοργανώνεται σε εξωτερικό χώρο (προαιρετική συµµετοχή).  

� Φιλανθρωπικό bazaar πραγµατοποιείται την άνοιξη, στο οποίο συµµετέχουν προαιρετικά 

µαθητές, γονείς, φίλοι καθώς και όλο το προσωπικό του σχολείου.    

� Λίγο πριν το τέλος του σχολικού έτους διεξάγεται η καλοκαιρινή γιορτή του σχολείου µε τη 

συµµετοχή όλων των µαθητών µας (προαιρετικά). 

 

 

 



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 

• Εκδίδεται σχολικό αναµνηστικό λεύκωµα και ηµερολόγιο. 

• Φωτογραφίες και dvd θα µπορείτε να αγοράζετε µετά από : 

-Τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. 

-Τις εκδηλώσεις και παρελάσεις 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου. 

-Τις θεατρικές παραστάσεις. 

-Την καλοκαιρινή γιορτή. 

Οι φωτογραφίες και τα λευκώµατα αποστέλλονται µε τους µαθητές στο σπίτι µαζί µε 

ενηµέρωση για το κόστος τους σε ατοµικά folder. Την επόµενη ηµέρα επιστρέφετε το ποσό ή τις 

φωτογραφίες αν δεν επιθυµείτε να τις κρατήσετε. 

 

ΕΚΔΡΟΜΕΣ-ΜΟΥΣΕΙΑ- ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 
 

Tη φετινή χρονιά για όλα τα παρακάτω θα ακολουθήσουν νέες οδηγίες, καθώς πολλές από 

τις διδακτικές επισκέψεις  δε θα πραγµατοποιηθούν. 

Στο πλαίσιο της επαφής των µαθητών µε τον πολιτισµό, την τέχνη, την τεχνολογία, καθώς και τη 

δυνατότητα για χαλάρωση και διασκέδαση, το σχολείο πραγµατοποιεί µηνιαίες επισκέψεις σε µουσεία 

και θέατρα. Το µουσείο αποτελεί κέντρο  δηµιουργικής µάθησης. Οι µαθητές εξοικειώνονται µε τις 

δηµιουργίες της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς, της επιστήµης και της τεχνολογίας, καλλιεργώντας 

ταυτόχρονα την παρατηρητικότητα, τη µνήµη και τη φαντασία. (Ειδικά για τη φετινή χρονιά θα 

πραγµατοποιηθούν επισκέψεις σε µουσεία µόνο εφόσον µπορούν να δεχτούν µαθητές 

τµηµατικά, σύµφωνα µε τις οδηγίες του ΕΟ∆Υ). 

Αντίστοιχα οι επισκέψεις σε επιλεγµένες θεατρικές παραστάσεις έχουν σκοπό την ψυχοκοινωνική 

ανάπτυξη του παιδιού, διότι το θέατρο θεωρείται µία από τις πιο συναρπαστικές δραστηριότητες µε 

ιδιαίτερη ψυχαγωγική και παιδαγωγική σηµασία. ( Ειδικά για τη φετινή χρονιά δε θα 

πραγµατοποιηθούν επισκέψεις σε θέατρα). 

Λίγες ηµέρες µετά από την έναρξη του σχ. έτους θα σας αποστείλουµε ενηµέρωση µε όλες τις 

εκδροµές του σχολικού έτους καθώς και το κόστος συµµετοχής τους. Τα χρήµατα αυτά τα στέλνετε µε 

φάκελο στους/στις δασκάλους/λες των παιδιών σας την ηµέρα της εκδροµής.  

Οι µαθητές την ηµέρα της εκδροµής πρέπει να φορούν υποχρεωτικά τη φόρµα του Σχολείου. 

 

 

 

 

 



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

•     Όλοι οι µαθητές µας είναι ασφαλισµένοι κατά τη διάρκεια παραµονής τους στο σχολείο όπως 

και κατά τη διάρκεια της µεταφοράς τους. Το κόστος επίσκεψης σε ιδιώτη γιατρό ή σε ιδιωτικό 

νοσοκοµείο καλύπτεται από την ασφάλεια µέχρι το ποσό των 1.000€. Το κόστος της ασφάλειας 

καλύπτεται από το Σχολείο. Για να αποζηµιωθείτε χρειάζεται να αποστείλετε στη γραµµατεία τις 

αποδείξεις πληρωµής µαζί µε τη γνωµάτευση του γιατρού. Ευχόµαστε να µη χρειαστεί σε 

καµία περίπτωση η χρήση της ασφάλειας και όλοι οι µαθητές µας να µην αντιµετωπίσουν 

κανένα πρόβληµα υγείας. 

•      Στο σχολείο µας υπάρχει καθηµερινά 8.00 µε 16.00 εξειδικευµένη νοσηλεύτρια για τα παιδιά 

µας (κα Κωνσταντίνα Γιακουµάκη ), η οποία φροντίζει για την καλύτερη δυνατή αντιµετώπιση 

αδιαθεσίας ή ατυχήµατος.  

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

• Οι προαιρετικές δραστηριότητες στο σχολείο ξεκινούν τη 2η εβδοµάδα του Οκτωβρίου και λήγουν 

την 1η εβδοµάδα του Ιουνίου. Θα σας αποσταλεί αναλυτική ενηµέρωση σύµφωνα µε τα νέα 

δεδοµένα. 

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΑΔΕΛΦΑΚΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ & ΤΗΝ Α΄ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥ  ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-22 (ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ) 

Σας ενηµερώνουµε ότι για το σχολικό έτος 2021-22 εγγράφονται: 

• Στο Νηπιαγωγείο τα παιδιά που έχουν γεννηθεί το 2016. 

• Στην Α’ ∆ηµοτικού τα παιδιά που έχουν γεννηθεί το 2015. 

• Τα µικρότερα αδέλφια των µαθητών του σχολείου µας που έχουν γεννηθεί το 2016 και το 2015 

και επιθυµούν τη φοίτησή τους στο Σχολείο θα πρέπει να πραγµατοποιήσουν την εγγραφή τους 

κατά το 1ο δεκαήµερο του Οκτωβρίου 2019, καθώς οι θέσεις είναι περιορισµένες. Θα πρέπει να 

καλέσουν στη Γραµµατεία του Σχολείου για να τους αποσταλεί η αίτηση εγγραφής. 

• Υπενθυµίζουµε ότι στα αδέλφια υπάρχει πάγια έκπτωση 10% στα βασικά δίδακτρα του  

µεγαλύτερου παιδιού. 

• Οι  εξωτερικές εγγραφές µαθητών για το σχολικό έτος 2020-21 θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο του 

2020 και αφορούν µόνο τα παιδιά που έχουν γεννηθεί το 2016 και θα φοιτήσουν στο 

Νηπιαγωγείο.  

 

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ 
 

Σε περίπτωση που επιθυµείτε η απόδειξη να κόβεται µε συγκεκριµένα στοιχεία θα  πρέπει να 

ενηµερώσετε άµεσα  τη Γραµµατεία κατά την έναρξη του σχολικού έτους. 



ΠΩΣ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΝΕΡΓΩ ΩΣ ΜΑΘΗΤΗΣ 
Αγαπητά µας παιδιά, 

Η σχολική ζωή έχει τον δικό της χώρο, τον δικό της χρόνο και τα 

δικά της χαρακτηριστικά γνωρίσµατα. Πρόκειται για µια οργανωµένη 

ζωή µε συγκεκριµένους κανόνες λειτουργίας και ορισµένο σκοπό, 

όπως ακριβώς λειτουργούν και οι κοινωνίες των µεγάλων. 

 Το ωράριο παρουσίας στο σχολείο, τα µαθήµατα, το πρόγραµµα, οι 

εορταστικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, το διάλειµµα, οι 

προαιρετικές δραστηριότητες είναι µερικά από τα στοιχεία της  

σχολικής ζωής. 

 Σκοπός της είναι η συνολική αγωγή, η µετάδοση γνώσεων και η διάπλαση του χαρακτήρα των 

µαθητών. Το έργο της αγωγής δεν είναι µια τυπική διαδικασία που παράγει από µόνη της 

αποτελέσµατα. Είναι ένα έργο ουσιαστικό που απαιτεί υπευθυνότητα, συνέπεια, συµµετοχή, 

προβληµατισµό και δηµιουργική εργασία.  

ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΩΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΟΤΙ  

• Η συνέπεια στο ωράριο λειτουργίας του σχολείου, ιδιαίτερα το πρωί διευκολύνει την οµαλή 

εξέλιξη του µαθήµατος. 

• Γνωρίζω ότι η ησυχία, η προσοχή και ο αλληλοσεβασµός βοηθούν το ήρεµο κλίµα στην τάξη 

και είναι βασικές προϋποθέσεις για τη µάθηση.  

• Το σχολείο µου είναι το δεύτερό µου σπίτι. Για τον λόγο αυτό ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΩ. Φροντίζω πρώτα 

εγώ ο ίδιος για τη διατήρηση της καθαριότητας και της τάξης στα θρανία, τους τοίχους, τις 

τουαλέτες και το προαύλιο. Ειδικά στις τουαλέτες φροντίζουµε ακόµη περισσότερο να 

αφήνουµε τον χώρο καθαρό και  πλένουµε πάντα τα χέρια µας. Πετάµε τα χαρτιά µέσα στους 

κάδους, δε σκορπίζουµε το υγρό σαπούνι και τις χειροπετσέτες στο πάτωµα. Φροντίζουµε να 

αφήνουµε τον χώρο όπως ακριβώς θα θέλαµε να τον βρούµε.  

  

• Χρησιµοποιώ τους διαδραστικούς πίνακες και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές µόνο όταν είναι 

κάποιος εκπαιδευτικός στην τάξη και ποτέ µόνος µου.  

• Μαθαίνω να φροντίζω τον εαυτό µου, την καθαριότητά µου και τα προσωπικά µου αντικείµενα. 

∆εν αφήνω τα πράγµατα µου στην αυλή  αλλά στην τάξη και στην τσάντα µου. Ποτέ δεν 

ανοίγω την τσάντα κάποιου άλλου παιδιού, δεν παίρνω στο σπίτι µου κάτι που δε µου 

ανήκει. Σε περίπτωση που βρω κάτι στον χώρο του σχολείου φροντίζω πάντα να το δώσω στο 

γραφείο ή στον/στη δάσκαλο/α της τάξης µου. 

• ∆ε φέρνω µπάλες.  



• Στο σχολείο απαγορεύεται αυστηρά να φέρω κινητό τηλέφωνο, tablet και φωτογραφική µηχανή 

ή ηλεκτρονικά παιχνίδια. 

• Αν χρησιµοποιώ σχολικό λεωφορείο δεν ξεχνώ ότι θα πρέπει να είµαι ήρεµος και ευγενικός 

µέσα σε αυτό. Θα πρέπει να ακούω τις συµβουλές από τη συνοδό και τον οδηγό του σχολικού 

που φροντίζει να µεταφέρει µε ασφάλεια όλους τους µαθητές. Σκεφτείτε πόσες φορές οι γονείς 

σας στο δικό σας αυτοκίνητο σας έχουν παρακαλέσει να µην κάνετε φασαρία και µπορεί να 

είστε µόνο δύο παιδιά! 

• Στο σχολείο και ειδικότερα µέσα στην τάξη αντιµετωπίζουµε µε σεβασµό τον κάθε οµιλητή είτε 

είναι ο δάσκαλος, είτε είναι κάποιος συµµαθητής µας. Σηκώνουµε το χέρι µας, περιµένουµε 

τη σειρά µας για να µιλήσουµε και καλλιεργούµε τον διάλογο. 

• Γνωρίζω επίσης στο σχολείο ότι για κανέναν λόγο δε δικαιολογούµαι να εκφραστώ βίαια και 

επιθετικά, να ειρωνευτώ ή να κοροϊδέψω και να συκοφαντήσω. Μαθαίνω να είµαι τίµιος και 

δίκαιος, να µη λέω ψέµατα και να αναγνωρίζω τα λάθη µου. Ακόµη και αν διαφωνήσω µε 

κάποιον, θυµώσω ή νιώσω ότι αδικούµαι δε χρησιµοποιώ βία λεκτική ή σωµατική. Η 

οποιαδήποτε µορφή βίας αποτελεί πολύ σοβαρό παράπτωµα. Αν συµβεί κάτι που δε µου 

αρέσει ή που µε στεναχωρεί απευθύνοµαι πάντα στον δάσκαλο της τάξης µου ή στους 

δασκάλους που βρίσκονται στην αυλή για να µε ακούσουν και να µε βοηθήσουν. 

• Είµαι ευπρεπής και ευγενικός τόσο στα λόγια µου όσο και στις πράξεις µου απέναντι στους 

συµµαθητές και όλους τους δασκάλους. 

• Στο σχολείο µαθαίνουµε να βοηθάµε. Φροντίζουµε να µιλήσουµε σε έναν συµµαθητή µας που 

κάθεται µόνος του, βάζουµε στην παρέα µας και στο παιχνίδι µας και τον ντροπαλό 

«καινούργιο» συµµαθητή.  ∆εν ξέρουµε πώς είναι η ζωή κάθε ανθρώπου εκτός σχολείου και µια 

απλή χειρονοµία ευγένειας µπορεί να αλλάξει τα πάντα. ΚΑΝΕ ΕΣΥ ΠΡΩΤΟΣ ΤΗ ∆ΙΑΦΟΡΑ. 

Καλή Σχολική Χρονιά! 

 

 


