Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες καλησπέρα σας,
Στο πλαίσιο της λειτουργίας του σχολείου από την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου
2020 θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πώς αυτό διαμορφώνεται από τις
οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. , του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας αλλά και
τις αποφάσεις του Συλλόγου διδασκόντων του σχολείου:
Α. Σε ό,τι αφορά στο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων ,τον πρώτο καιρό
θα είναι προσωρινό, ειδικότερα μέχρι να ολοκληρωθούν οι τοποθετήσεις
εκπαιδευτικών που εκκρεμούν και διευθετηθεί το θέμα με τη συνάδελφο
Ιωάννα Φίλιου που βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια λόγω κατάγματος.
Παρόλα αυτά θα προσπαθήσουμε να λειτουργήσουμε κατά το δυνατόν. Αν
όμως χρειαστεί, ίσως προχωρήσουμε σε αναστολή λειτουργίας τμημάτων
του ολοήμερου ή ίσως αναγκαστούμε σε σχόλασμα στις 15.00. Θα το δούμε
στην πορεία. Πάντως , αύριο 15/9/20, κανονική λειτουργία έως 16.00.
Β. Η προσέλευση στο σχολείο καθώς και συμμετοχή στην σχολική
καθημερινότητα έχει νέους κανόνες τους οποίους επιβάλλεται να
ακολουθήσουμε όλοι. Συγκεκριμένα:
1. Η προσέλευση για όσους έχουν δηλώσει Πρωινή Ζώνη διαρκεί από
07.00 έως 07.20.Στη συνέχεια η είσοδος παραμένει κλειστή ως τις
08.00.
Στις 8:00 π.μ. ξεκινά η κανονική προσέλευση και διαρκεί ως
τις 8:15 π.μ.
ΑΥΣΤΗΡΑ! Παρακαλούμε θερμά να
πραγματοποιείται θερμομέτρηση του κάθε παιδιού προτού φύγει
από το σπίτι του. Αν για οποιοδήποτε λόγο πρόκειται να
απουσιάσει από το σχολείο, ενημερώνετε τηλεφωνικά.
ΌΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ εισέρχονται στο σχολείο με μάσκα, ΜΟΝΟ
από την πόρτα με τα «βιβλία» στην Ιωαννίνων, ένα ένα με το
ρυθμό που τους δίνει ο/η εφημερεύων.
Οι μαθητές των Α Β Γ μπαίνουν κανονικά στο κτήριο από την
εσωτερική είσοδο της Ιωαννίνων , ενώ των Δ Ε ΣΤ κάνουν το
γύρο του θεάτρου και εισέρχονται από την πόρτα του προαυλίου.
ΟΛΟΙ πηγαίνουν απευθείας στις τάξεις τους, όπου θα υπάρχει
εκπαιδευτικός για να τους υποδείξει τις θέσεις τους. Παραμονή
στον προαύλιο χώρο στη διάρκεια της άφιξης δεν επιτρέπεται

και ούτε γίνεται συγκέντρωση του σχολείου εν συνόλω ούτε
προσευχή και ανακοινώσεις, παρά μόνο στις τάξεις.
Σε ό.τι αφορά στο σχόλασμα αυτό θα γίνεται πάντα φορώντας
μάσκα και από τις 3 εξόδους του σχολείου. Α & Β τάξη θα
σχολά από την πόρτα με τα «βιβλία» στην Ιωαννίνων, Γ& Δ
τάξη από τη 2η έξοδο της Ιωαννίνων και Ε΄ και Στ΄ από την
έξοδο της Κυζιρίδη. Τα αδέρφια βγαίνουν συνοδευόμενα από το
μεγαλύτερο σε ηλικία από την έξοδο του μικρότερου. ΠΧ 2
αδέρφια Α & ΣΤ βγαίνουν από την πόρτα με τα «βιβλία» .
2. Κανένας ενήλικος δεν επιτρέπεται να μπει στον σχολικό χώρο αν
δεν
δοθεί άδεια από τη Διεύθυνση του σχολείου . Για
οποιαδήποτε διαδικασία απαιτείται προηγούμενη τηλεφωνική ή
ηλεκτρονική επικοινωνία με το σχολείο. Αν χρειάζεται ραντεβού
δια ζώσης με εκπαιδευτικό, αυτό μόνο μετά τις 13.15 και αφού έχει
προηγηθεί τηλεφωνικό ραντεβού μαζί του. Οι ενήλικες, άσχετα
από το λόγο εισόδου, όταν εισέρχονται στο σχολικό χώρο θα
λαμβάνουν όλα τα προστατευτικά μέτρα (μάσκα, απόσταση από
άλλον, γάντια κλπ.)
3. Επιβάλλεται να μη συνωστίζονται ούτε τα παιδιά ούτε και οι
γονείς
μπροστά από την πόρτα εισόδου. Αν κάποιο παιδί
αδυνατεί να κουβαλήσει την τσάντα του ως επάνω αφήστε τη στον
εφημερεύοντα και θα το διευθετεί αυτός. Παρακαλούμε ιδιαίτερα
για την τήρηση των αποστάσεων έξω από την πόρτα του
σχολείου.
4. Τα παιδιά πρέπει να έχουν μαζί τους ατομικό φαγητό και αρκετό
νερό. Για λόγους προστασίας από την μετάδοση του covid-19 οι
εξωτερικές βρύσες του σχολείου θα είναι κλειστές. Εννοείται
ότι αν παραστεί ανάγκη το σχολείο θα έχει συσκευασίες
εμφιαλωμένων νερών. Προτείνεται το φαγητό να είναι σε χωριστό
τσαντάκι από τη σχολική τσάντα. Οι βρύσες θα ανοίγουν το
μεσημέρι για πλύσιμο χεριών στο ολοήμερο και επαναγέμιση
παγουριών υπό την επίβλεψη εφημερεύοντα
5. Στη διάρκεια του διαλείμματος θα τηρείται απόσταση στη σειρά
αναμονής στους χώρους της τουαλέτας, όπου θα μπαίνει
συγκεκριμένος αριθμός παιδιών

6. Τα παιδιά πρέπει να έχουν μαζί τους οπωσδήποτε υγρά
αντισηπτικά μαντηλάκια ή υγρό αντισηπτικό και χαρτομάντιλα.
Εννοείται ότι το σχολείο έχει και αυτό τα δικά του αντισηπτικά.
7. Η καθαρίστρια που θα βρίσκεται το πρωί για 6 ώρες ημερησίως
θα καθαρίζει και θα απολυμαίνει όλους τους χώρους. Επίσης
αίθουσες όπως της Πληροφορικής , της Μουσικής και του
ολοήμερου προτού υποδεχτούν το επόμενο τμήμα θα
απολυμαίνονται και θα περνά χρόνο τουλάχιστον 15 λεπτών.
Το απόγευμα το σχολείο θα καθαρίζεται και θα απολυμαίνεται
εκ νέου από τη δεύτερη καθαρίστρια.
8. Τα διαλείμματα θα είναι τα γνωστά (το Α 9.40-10.00, το Β.
11.30- 11.45 και το Γ 12.25-12.35).Αν δούμε ότι την πρώτη,
το πολύ τη δεύτερη εβδομάδα κάτι τέτοιο δεν λειτουργεί καλά,
θα υπάρξουν αναπροσαρμογές Τονίστε κι εσείς με τη σειρά σας
στα παιδιά ότι το διάλειμμα θα είναι αποκλειστικά για τουαλέτα,
φαγητό, νερό και συζήτηση από απόσταση με τους συμμαθητές.
Τίποτε άλλο. Απαγορεύεται πλέον η χρήση της τουαλέτας κατά
τις ώρες των μαθημάτων. Για αυτό πρέπει να είναι το πρώτο
μέλημα στα διαλείμματα.
9. Ο χώρος διαλείμματος για κάθε τάξη θα είναι συγκεκριμένος
και δεν θα επιτρέπεται η μετάβαση σε άλλη περιοχή. Θα
εκμεταλλευτούμε επίσης και το χώρο της αυλής από τη μεριά
της Ιωαννίνων και οι εφημερεύοντες αυξάνοντες από τους
συνήθεις 3 σε 5. Επίσης τον πρώτο καιρό οι δασκάλες της Α
θα είναι σε κάθε διάλειμμα έξω με τα πρωτάκια τους
ανεξαρτήτως εφημερίας Σε περίπτωση βροχής όλα τα παιδιά
θα παραμένουν στην
εκπαιδευτικού τους.
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10. Δεν επιτρέπεται κανείς να φέρνει από το σπίτι κανενός
είδους παιχνίδι, ή μπάλα και γενικά οποιοδήποτε υλικό πέρα
από ό,τι απαιτεί η μαθησιακή διαδικασία.
11. Η κασετίνα τους να περιέχει μόνο τα απαιτούμενα είδη. Τα
παιδιά θα πρέπει να έχουν όσα χρειάζονται καθώς ο δανεισμός
και η χρήση μολυβιών, ξύστρας, γόμας, τετραδίων, μαρκαδόρων
κλπ. από άλλο παιδί δεν θα επιτρέπεται. Επίσης οι φωτοτυπίες

θα περιοριστούν τουλάχιστον στο 50% και οι εκπαιδευτικοί θα
αναζητήσουν άλλους τρόπους για εργασίες
12. Οι εκπαιδευτικοί θα αφιερώσουν χρόνο την πρώτη μέρα σε
συζήτηση για πιστή εφαρμογή των κανόνων καθαριότητας και
υγιεινής και λοιπών μέτρων προστασίας και πρόληψης βάσει των
σχετικών οδηγιών του ΕΟΔΥ Όμως η δική σας συμβολή είναι
πολύτιμη. Εξηγήστε τους, μιλώντας τους από τώρα, να
καταλάβουν ότι είναι πολύ σημαντικό να διατηρούν τις
αποστάσεις μεταξύ τους σε όλο το σχολικό χώρο και σε
οποιαδήποτε στιγμή και ότι θα πρέπει σε όλους τους
εσωτερικούς χώρους να φορούν τη μάσκα τους. Βοηθήστε τα να
συνειδητοποιήσουν ότι στο διάλειμμα δεν θα κινούνται δίπλα
δίπλα με τους φίλους τους, δεν θα παίζουν μπάλα ούτε θα
ανταλλάσσουν πράγματα με τους συμμαθητές τους και βέβαια
εκεί θα δίνεται η δυνατότητα , αφού θα τηρούν τις αποστάσεις,
να βγάζουν και τη μάσκα τους που θα την τοποθετούν στο
σακουλάκι της.
13. Με βάση τα παραπάνω είναι αυτονόητο ότι στο μάθημα της
Γυμναστικής δεν επιτρέπονται παιχνίδια με αθλητικό υλικό παρά
μόνο αν το έχουν χορηγήσει οι γυμνάστριες απολυμασμένο πρώτα
ούτε και η σωματική επαφή.
14. Υπενθυμίστε στα παιδιά την ανάγκη τακτικού πλυσίματος των
χεριών. Υπάρχει κρεμοσάπουνο στις τουαλέτες καθώς και
χειροπετσέτες. Επίσης να βάζουν τον αγκώνα τους όταν βήχουν ή
φτερνίζονται και να πετούν
χαρτομάντηλα ή υγρά μαντιλάκια.
15.

αμέσως

τα

χρησιμοποιημένα

Οι τάξεις θα έχουν φυσικό αερισμό με ανοιχτή πόρτα και

παράθυρα. Για το λόγο αυτό λάβετε υπόψη σας τις καιρικές
συνθήκες (υπερβολική ζέστη, βροχερή – κρύα ημέρα) για το ντύσιμο
τους.
16. Αν κάποιο παιδί δεν νιώθει καλά ή έχει πυρετό παραμένει
σπίτι και επιστρέφει στο σχολείο αφού μείνει για ένα 24ωρο
απύρετο. Αν κατά τη διάρκεια του μαθήματος ένα παιδί
παρουσιάσει οποιοδήποτε σύμπτωμα ασθένειας συμβατό με
covid-19 (πονοκέφαλος, πυρετός, βήχας, κρυάδες, ναυτία,

έμετος, κοιλιακό άλγος, έμετος, διάρροια, δυσκολία στην
αναπνοή) θα μεταφερθεί σε άλλο χώρο και θα κληθούν οι
γονείς/κηδεμόνες να το παραλάβουν, με τη χρήση μάσκας.
Μέχρι τότε το παιδί θα παραμένει στον ειδικό αυτό χώρο
φορώντας μάσκα .
Σε κάθε περίπτωση οφείλετε να
ενημερώσετε το σχολείο για την εξέλιξη της υγείας του παιδιού.

Aν μέσα στις 2 εβδομάδες λειτουργίας παρατηρηθεί ότι
κάτι από τα παραπάνω δεν αποδίδει, θα υπάρξει
αναπροσαρμογή του.
Αγαπητοί γονείς,
Το σχολείο ήταν ανέκαθεν το σημείο αναφοράς για όλους μας. Μαθητές,
δασκάλους & γονείς. Μια σταθερά στην καθημερινότητά μας
που
διαμορφώνει, προσωπικότητες και συνειδήσεις. Θέλουμε το σχολείο
ανοιχτό για να συνεχίσουμε να μαθαίνουμε τα παιδιά , ότι και σε
συνθήκες κρίσεων μπορούμε να είμαστε λειτουργικοί και αποτελεσματικοί.
Η ζωή άλλωστε συνεχίζεται.
Σας παρακαλούμε να συνεργαστείτε μαζί μας και να ακολουθείτε κι εσείς
πιστά τις οδηγίες του ΕΟΔΥ που σας έχουν σταλεί αναλυτικά στις 9
Σεπτεμβρίου.
Σας παρακαλούμε να συνεργαστείτε μαζί μας για να λύνουμε θέματα που
προκύπτουν, από κοινού, χωρίς αντιπαραθέσεις και ακραίες συμπεριφορές.
Ο στόχος μας είναι ο ίδιος. Έχετε το σχολείο και τους δασκάλους ψηλά
στα μάτια των παιδιών!!
Να θυμάστε ότι ναι το σχολείο έχει δασκάλους και διευθυντή που είναι οι
άμεσοι λειτουργοί της σχολικής μονάδας , όμως από πάνω υπάρχουν και
προϊστάμενοι μας
και κεντρικές ηγεσίες , που σε αρκετές των
περιπτώσεων οι ίδιοι επιλέγουμε κάθε 4 χρόνια. Κάθετι καλό και κάθετι
κακό από εκεί ξεκινάει πρώτα. Είναι άδικο μία σχολική μονάδα να γίνεται
σάκος του μποξ , όταν η ευθύνη που αναλογεί
δική της…

δεν είναι σίγουρα 100%

Σας καλούμε να έχετε εμπιστοσύνη στο σχολείο και στο προσωπικό του
γνωρίζοντας ότι πράττουν και κατά επαγγελματική αλλά και κατά
ανθρώπινη συνείδηση!

Είμαστε βέβαιοι ότι και με τη δική σας συμβολή όλα θα κυλήσουν ομαλά
και ετούτη τη χρονιά .
Η δουλειά μας είναι τέτοια που δεν μπαίνει στο ζύγι. Δεν μετριέται.
Πάντα υπάρχουν εναλλακτικές, πάντα υπάρχει ευελιξία, πάντα υπάρχει η
άλλη οπτική, πάντα υπάρχουν πολλοί τρόποι για να προσεγγιστεί ο
στόχος, που είναι ένας. Το καλό των παιδιών, η υγεία τους και η
πρόοδός τους.

Με πολλή εκτίμηση και πάντα στη διάθεσή σας,

Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου

