
 

 

25/09/2020 

Αγαπητοί γονείς,  

Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας πληροφορήσουμε σχετικά με διάφορα θέματα τα οποία 

διαφοροποιούνται σε σχέση με το υγειονομικό πρωτόκολλο για προστασία από τον κορωνοϊό. 

 

1. Μια τακτική που είχαμε τα τελευταία χρόνια, με στόχο τη μείωση του βάρους της 

σχολικής τσάντας, ήταν το να αφήνουμε στην τάξη ορισμένα βιβλία και να τα παίρνουν 

τα παιδιά κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος. Τα βιβλία αυτά είτε δε χρησιμοποιούνται 

συχνά είτε  χρησιμοποιούνται σε μάθημα μια ή δυο φορές τη βδομάδα (πχ Ανθολόγια, 

Θρησκευτικά, Γεωγραφία κ.ά.). Τώρα όμως, με βάση το υγειονομικό πρωτόκολλο, ο 

διαμοιρασμός βιβλίων από χέρι σε χέρι πρέπει να αποφεύγεται. Έτσι, τα βιβλία αυτά θα 

τα έχει κάθε παιδί στο σπίτι και θα τα φέρνει στο σχολείο μόνο όταν προβλέπεται το 

σχετικό με αυτά μάθημα στο ωρολόγιο πρόγραμμα ή μετά από οδηγίες της δασκάλας. 

Δυστυχώς, πολλά παιδιά δεν ετοιμάζουν σωστά τη σχολική τσάντα από την 

προηγούμενη μέρα με αποτέλεσμα είτε να μη φέρνουν τα απαραίτητα βιβλία και τετράδια 

είτε να τα φέρνουν όλα κάνοντας τη σχολική τσάντα ασήκωτη από το βάρος. Θέλουμε να 

σας παρακαλέσουμε όπως προτρέπετε και ελέγχετε τα παιδιά σας ώστε να μάθουν να 

ετοιμάζουν τη σχολική τους τσάντα σωστά. Εξάλλου, ένας από τους κοινούς στόχους του 

σχολείου και της οικογένειας είναι να αναπτύξουν τα παιδιά μας την υπευθυνότητα. 

 

2. Πολλά παιδιά, όταν έχουν γενέθλια ή ονομαστική γιορτή, επιθυμούν να κερνούν τους 

συμμαθητές και συμμαθήτριές τους, ως μια ενέργεια κοινωνικοποίησης και ανάπτυξης 

καλών σχέσεων. Και πάλι, λόγω του υγειονομικού πρωτοκόλλου, σας παρακαλούμε 

όπως τα κεραστικά να είναι πάντοτε ατομικά συσκευασμένα ώστε το κάθε παιδί να 

παίρνει μόνο το δικό του χωρίς να το αγγίζουν άλλα χέρια. Στην περίπτωση που θα 

ετοιμάσετε για τα παιδιά σας ένα σπιτικό κέικ ή σπιτικά μπισκότα, να τα έχετε 

συσκευασμένα σε σακουλάκια από την προηγούμενη.  

 

3. Ώρα προσέλευσης 7:30 π.μ.. Σας υπενθυμίζουμε ότι η ώρα προσέλευσης των παιδιών 

στο σχολείο είναι από τις 7:30 π.μ. μέχρι τις 7:45 π.μ. Κατανοούμε, όμως, πως σε 

πολλές περιπτώσεις είστε υποχρεωμένοι να φέρνετε τα παιδιά στο σχολείο πιο νωρίς για 

να πάτε κι εσείς έγκαιρα στη δουλειά σας. Τονίζεται ότι το σχολείο ΔΕΝ μπορεί να φέρει 

καμία ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών πριν από τις 7:30 π.μ. Όμως, για να μη 

μένουν μόνα τους κάποια παιδιά στον δρόμο ή στο πάρκο (θεωρούμε ότι υπάρχει 

μεγαλύτερη ασφάλεια στον χώρο του σχολείου) δόθηκε εντολή στην επιστάτρια να 

ανοίγει τις εισόδους με την άφιξή της στο σχολείο, περίπου η ώρα 7:15 π.μ. Και πάλι σας 

τονίζουμε ότι την αποκλειστική ευθύνη την έχετε εσείς και όχι η επιστάτρια. 

Συμβουλέψαμε τα παιδιά αυτά να παραμένουν σε συγκεκριμένο χώρο χωρίς να 

περιφέρονται στην αυλή, μέχρι την άφιξη της δασκάλας τους η ώρα 7:30 π.μ. που 

οδηγούνται στην τάξη τους υπό την επίβλεψη της υπεύθυνης εκπαιδευτικού. Παράλληλα, 

σε χώρο του σχολείου, λειτουργεί όπως γνωρίζετε η λέσχη (υπό την αιγίδα του ΣΚΕ 
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Κλήρου). Οι υπεύθυνες κυρίες αναλαμβάνουν να παραλαμβάνουν και να έχουν υπό την 

επίβλεψή τους τα παιδιά που έρχονται πιο νωρίς και τα παραδίδουν στις δασκάλες τους 

στις 7:30 π.μ.. Μπορείτε να αποταθείτε στη λέσχη για λεπτομέρειες αν το επιθυμείτε. 

 

4. Ακόμα ένα πρόβλημα διαπιστώνεται με παιδιά που συστηματικά αργούν και φτάνουν στο 

σχολείο μετά τις 7:45 π.μ. όταν έχει ήδη ξεκινήσει το πρώτο μάθημα. Η πρώτη περίοδος 

θεωρείται η πιο παραγωγική ώρα μάθησης και δυστυχώς χάνεται όχι μόνο για τα παιδιά 

που αργούν αλλά και για όλα τα παιδιά, αφού αναγκάζονται να διακόπτουν και η 

δασκάλα να πρέπει να επαναλαμβάνει οδηγίες και δραστηριότητες ώστε όλα τα παιδιά 

να μπορούν να εργαστούν. Σας παρακαλούμε να κάνετε τις απαραίτητες διευθετήσεις 

ώστε τα παιδιά σας να προσέρχονται έγκαιρα στο σχολείο τους. 

 

Ευελπιστούμε στην κατανόηση και τη συνεργασία σας, ώστε να μπορέσουμε όλοι μας να 

δώσουμε το καλύτερο δυνατό στα παιδιά σας και παιδιά μας. 

 

Από το σχολείο 


