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09/09/2022
Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,
Με τη βοήθεια του Θεού η νέα σχολική χρονιά αρχίζει τη Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2022, και με πολλή
χαρά θα υποδεχτούμε τα παιδιά μας!!!
Σύμφωνα με το Υγειονομικού Πρωτόκολλο υπάρχει χαλάρωση των μέτρων, αλλά θα συνεχίσουμε να
είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Γι’ αυτό, θα χρειαστεί η συνεργασία όλων μας για την ομαλή έναρξη της
λειτουργίας του σχολείου. Ακολουθούν σημαντικές πληροφορίες για την προσέλευση των παιδιών την
πρώτη μέρα, αλλά και πληροφορίες για την καθημερινότητα της σχολικής ζωής.
1. Προσέλευση παιδιών σε καθημερινή βάση:
 Τα παιδιά θα πρέπει να προσέρχονται στο σχολείο από τις 7:30π.μ. μέχρι τις 7:45π.μ., ώρα έναρξης
των μαθημάτων. Για παιδιά που έρχονται πριν από τις 7:30 π.μ. το σχολείο δεν είναι δυνατόν να φέρει
ευθύνη για την ασφάλειά τους. Με την είσοδό τους τα παιδιά θα κατευθύνονται στις τάξεις τους όπου θα
αφήνουν τη σχολική τους τσάντα και θα πηγαίνουν στο πλακόστρωτο του σχολείου όπου θα παραμένουν
μέχρι την έναρξη των μαθημάτων. Κατά τις κρύες και βροχερές μέρες τα παιδιά θα παραμένουν μέσα
στις τάξεις τους μέχρι την έναρξη των μαθημάτων.
 Είσοδοι στο σχολείο: 1. Κύρια είσοδος (με θυροτηλέφωνο), 2. Μικρή είσοδος δίπλα από τον Οίκο
Ευγηρίας, 3. Είσοδος δίπλα από το κυλικείο (πλησίον πρώην Υπεραγοράς Φραγκή). Η είσοδος από
την Λεωφόρο Μακαρίου (απέναντι από πρώην ΣΠΕ) θα κλείσει για λόγους ασφαλείας. Τα παιδιά θα
καθοδηγούνται από τη σχολική τροχονόμο ώστε να προχωρούν προς τις εισόδους 1 και 2 από τον
πεζόδρομο ανάμεσα στο Σχολείο και το Κοινοτικό Συμβούλιο.
 Κατά την προσέλευσή τους μπορούν να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε είσοδο ευκολύνει τους
γονείς/κηδεμόνες.
 Μετά τις 7:45 π.μ. οι είσοδοι θα κλειδώνουν και όποιο παιδί αργοπορήσει θα χρησιμοποιεί την κύρια
είσοδο (αρ. 1) με το θυροτηλέφωνο.
2. Αποχώρηση των παιδιών σε καθημερινή βάση:
Τα παιδιά αποχωρούν από τις προκαθορισμένες εξόδους με τη συνοδεία εκπαιδευτικού, στη
1:05 μ.μ, όπως πιο κάτω:
τα παιδιά της Ε΄1, Ε΄2 και Γ΄ θα χρησιμοποιούν την κύρια είσοδο (αρ.1)
τα παιδιά της Α΄ και Β΄ θα χρησιμοποιούν τη μικρή είσοδο (αρ.2)
τα παιδιά της Δ΄ και Στ΄ τάξης θα χρησιμοποιούν την είσοδο δίπλα από το κυλικείο (αρ. 3)
Στην περίπτωση που χρειάζεται να γίνει διευθέτηση για τη χρήση διαφορετικής εξόδου για κάποιο
παιδί, αυτό θα πρέπει να γίνεται μόνο μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τη διευθύντρια.
Μετά τη λήξη των μαθημάτων, το Σχολείο δεν έχει ευθύνη για την ασφάλειά των παιδιών. Για τον λόγο αυτό,
παρακαλούμε όπως φροντίζετε για την έγκαιρη παραλαβή των παιδιών σας από το Σχολείο.
Αν κάποιο παιδί, για λόγους υγείας ή άλλους λόγους, πρέπει να αποχωρήσει από το Σχολείο πριν τη λήξη
των μαθημάτων, θα πρέπει να ενημερώνεται η διεύθυνση του Σχολείου. Σε τέτοια περίπτωση, οι γονείς ή
άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο θα συμπληρώνουν το δελτίο αποχώρησης και θα παραλαμβάνουν το
παιδί από τη Γραμματεία του Σχολείου.

3. Επισκέψεις στο Σχολείο:







Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας, απαγορεύονται όλες
οι επισκέψεις γονέων ή άλλων ατόμων στα Σχολεία. Επιτρέπεται η είσοδος μόνο σε ειδικές
περιπτώσεις κατόπιν άδειας από τη Διεύθυνση του Σχολείου.
Η επικοινωνία ανάμεσα σε γονείς και εκπαιδευτικούς θα γίνεται τηλεφωνικώς στο
τηλέφωνο του Σχολείου 22632425 κατά τις ώρες που θα οριστούν στο ωρολόγιο πρόγραμμα
των παιδιών.
Θα μπορεί, επίσης, να γίνεται διά ζώσης συνάντηση στον χώρο του σχολείου μετά από
διευθέτηση ραντεβού.
Αν επιθυμείτε να μιλήσετε με τη Διευθύντρια για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τα παιδιά σας,
παρακαλούμε όπως γίνεται από πριν τηλεφωνική διευθέτηση για αποφυγή ταλαιπωρίας.
Οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να εισέρχονται στον χώρο του σχολείου μετά τη λήξη των
μαθημάτων για να παραλάβουν από το γραφείο της γραμματείας την κατ’ οίκον εργασία
των παιδιών που απουσίαζαν από το σχολείο.

4. Μαθητική στολή – Ευπρεπής εμφάνιση των παιδιών:
Η επίσημη στολή του Σχολείου μας είναι:
 Αγόρια: άσπρη φανέλα με το σήμα του Σχολείου μας και γιακαδάκι (με κοντό ή μακρύ μανίκι ανάλογα
με την εποχή) ή άσπρο πουκάμισο, γκρίζο παντελόνι, μαύρα (κατά το δυνατό) παπούτσια.
 Κορίτσια: άσπρη φανέλα με το σήμα του Σχολείου μας και γιακαδάκι (με κοντό ή μακρύ μανίκι ανάλογα
με την εποχή) ή άσπρο πουκάμισο, μπλε φούστα, μαύρα (κατά το δυνατό) παπούτσια.
Η καθημερινή στολή του Σχολείου μας είναι:
 Αγόρια: άσπρη φανέλα με ή χωρίς γιακαδάκι (με κοντό ή μακρύ μανίκι ανάλογα με την εποχή) κατά
προτίμηση με το σήμα του Σχολείου μας, παντελόνι γκρίζο (κοντό ή μακρύ ανάλογα με την εποχή), μπλε
τρικό, μπλε, γκρίζο ή μαύρο μπουφάν.
 Κορίτσια: άσπρη φανέλα με ή χωρίς γιακαδάκι (με κοντό ή μακρύ μανίκι ανάλογα με την εποχή) κατά
προτίμηση με το σήμα του Σχολείου μας, μπλε φούστα ή γκρίζο παντελόνι, μπλε τρικό, μπλε, γκρίζο ή
μαύρο μπουφάν.
 Τους χειμερινούς μήνες επιτρέπονται οι γκρίζες φόρμες. Οι φόρμες πρέπει να είναι γκρίζες (όχι μπλε,
όχι μαύρες) και σε ίσια γραμμή - ΟΧΙ κολάν.
 Η στολή Γυμναστικής είναι:μπλε ή μαύρο αθλητικό παντελονάκι, άσπρη φανέλα και αθλητικά
παπούτσια. Κατά τους χειμερινούς μήνες τα παιδιά φορούν γκρίζες φόρμες – ΟΧΙ κολάν.
 Τα παιδιά πρέπει να έρχονται στο Σχολείο με καθαρά και κομμένα τα νύχια τους και τα μαλλιά τους
περιποιημένα. Με πλήρη σεβασμό και κατανόηση για τις επιλογές του καθενός, θέλουμε να
παρακαλέσουμε όπως αποφεύγονται οι υπερβολές, οι οποίες δε συνάδουν με τη μαθητική ιδιότητα και
τον χαρακτήρα της τοπικής κοινωνίας, όπως πχ τα βαμμένα μαλλιά και νύχια κτλ.
5. Ασφάλεια και Υγεία:
 Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας αρχής, οι μαθητές δεν ενδείκνυται να φορούν
στο Σχολείο κοσμήματα ή ρολόγια μεγάλης αξίας για ευνόητους λόγους. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση
απώλειάς τους, το Σχολείο δε φέρει καμία ευθύνη. Παράλληλα, για λόγους ασφαλείας των ίδιων των
παιδιών, δεν πρέπει να φορούν κοσμήματα ή ρολόγια στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.
 Απαγορεύεται αυστηρά η μεταφορά και η χρήση κινητών τηλεφώνων, έξυπνων ψηφιακών ρολογιών
(smartwatches), ηλεκτρονικών παιχνιδιών και φωτογραφικών μηχανών από τους μαθητές τόσο στο
Σχολείο όσο και σε εκδρομές / επισκέψεις.

 Στις τάξεις θα υπάρχει αντισηπτικό για απολύμανση των χεριών αλλά, είναι καλό, να εφοδιάσετε τα παιδιά
σας και με το δικό τους προσωπικό αντισηπτικό που να μην είναι σπρέι. Η χρήση προστατευτικής
μάσκας είναι προαιρετική.
 Παρόλο που τα παιδιά θα πλένουν και θα απολυμαίνουν τα χέρια τους πριν το φαγητό, σας παρακαλούμε
να τους το ετοιμάζετε από το σπίτι σε κατάλληλη συσκευασία και με τρόπο που να αποφεύγεται η
απευθείας επαφή με τα χέρια και το περιβάλλον. Το κυλικείο θα λειτουργεί κανονικά με όλα τα μέτρα
που προβλέπονται από το Υγειονομικό Πρωτόκολλο.
 Για λόγους ασφάλειας απαγορεύεται στα παιδιά να πηγαινοέρχονται στην τάξη κατά τη διάρκεια του
διαλείμματος. Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε όπως τα παιδιά έχουν το κολατσιό τους, το νερό τους και
ό,τι άλλο χρειάζονται για το διάλειμμα σε ξεχωριστή τσαντούλα για να τη μεταφέρουν μαζί τους στην
αυλή.
 Σας αποστέλλουμε τη «Λίστα Κλινικών Συμπτωμάτων» για καθημερινό έλεγχο των παιδιών σας
σχετικά με τον κορωνοϊό και παρακαλούμε να κάνετε τον έλεγχο σχολαστικά.
6. Ενημέρωση σε θέματα που αφορούν στο σχολείο:
Η ενημέρωση θα γίνεται είτε με έντυπες ανακοινώσεις μέσω των παιδιών «στον Φάκελο
Επικοινωνίας» είτε μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου μας ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Επίσης, θα ενημερώνεστε για κάποια θέματα από τις κοινότητες viber. Παρακαλούμε, όπως
ενημερώνεστε και ανταποκρίνεστε άμεσα σε ό,τι σας ζητηθεί.
7. Έντυπα:
Κατά την πρώτη μέρα έναρξης των μαθημάτων θα δοθούν στα παιδιά σημαντικά έντυπα μέσα στον φάκελο
επικοινωνίας τα οποία θα πρέπει να συμπληρωθούν και αποσταλούν στο σχολείο ως την Παρασκευή
16 Σεπτεμβρίου 2022. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, θα αποστέλλονται στο σπίτι διάφορα
έντυπα που θα πρέπει να συμπληρώνονται και να αποστέλλονται το συντομότερο δυνατόν στο Σχολείο.
Σας παρακαλούμε να ελέγχετε καθημερινά τον φάκελο επικοινωνίας του παιδιού σας.
Είμαστε σίγουροι ότι με τη δική σας συνεργασία, στήριξη και βοήθεια μπορούμε να δώσουμε νόημα στη
μάθηση και όραμα στη ζωή των παιδιών μας με έμφαση στην ασφάλεια και την υγεία τους.

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2022 – 2023
Από το Σχολείο

