
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ- ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ      Ν Μουδανιά 14/9/2020 

Αγαπητοί  γονείς….. 

Εύχομαι να είστε όλοι μικροί και 

μεγάλοι καλά! Να περάσατε ένα 

ήσυχο ξεκούραστο καλοκαίρι και 

ανανεωμένοι όλοι μας, να 

ξεκινήσουμε τη νέα σχολική χρονιά! 

Μια χρονιά βέβαια διαφορετική από 

τις άλλες λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που δημιούργησε η επιδημία του 

Covid 19. Πράγματι οι μέρες και οι εμπειρίες που ζούμε είναι πρωτόγνωρες 

για όλους μας. Όπως τον Ιούνιο έτσι και τώρα, καλούμαστε όλοι, ο 

καθένας από τη μεριά του να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια 

προκειμένου να διασφαλίσουμε για τους μαθητές μας ένα ασφαλές 

περιβάλλον φοίτησης, τηρώντας το θεσμικό πλαίσιο που ορίζει την 

λειτουργία των σχολικών μονάδων. Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 

σχολείου μας συνεδρίασε και συνέταξε σχέδιο εφαρμογής του Θεσμικού 

πλαισίου λειτουργίας κατ εφαρμογή των εγκυκλίων και των Υπουργικών 

αποφάσεων του Υπουργείου Παιδείας και των οδηγιών του ΕΟΔΥ.  

ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ όλοι γονείς και εκπαιδευτικοί πρωτίστως τη 

συναισθηματική υγεία των παιδιών μας αφού είναι βέβαιο ότι 

βιώνουν μια διαφορετική… δύσκολη καθημερινότητα και 

χρειάζονται ιδιαίτερη στήριξη! 

Κρίνουμε σκόπιμο να σας γνωστοποιήσουμε κάποια σημεία του κανονισμού 

λειτουργίας του σχολικής μονάδας προκειμένου να σας έχουμε δίπλα μας 

και σε αυτή την φάση για το καλό των παιδιών μας και της κοινότητας 

γενικότερα.  

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ:  Η προσέλευση των μαθητών θα είναι στις 8.15 το 

πρωί φορώντας τη μάσκα τους υποχρεωτικά και το σχόλασμα  στις  

1.15. Το ολοήμερο θα λειτουργήσει από την Τρίτη 15/09/2020. 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ: Οι μαθητές κάθε πρωί στην 

είσοδο του σχολείου θα θερμομετρούνται. Οι μαθητές που έχουν πυρετό  

δεν θα μπαίνουν στο σχολικό κτίριο, θα γίνεται άμεση επικοινωνία με τον 

γονέα για την απομάκρυνση του μαθητή από το σχολείο. Σκόπιμο θα ήταν, 

αν υπάρχει δυνατότητα να θερμομετρείτε και εσείς τα παιδιά σας κάθε πρωί 

και σε περίπτωση πυρετού να μην προσέρχονται στο σχολείο. 

ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ: Ιδιαίτερη προσοχή από εσάς τους γονείς να έχουν οι 

μαθητές τη μάσκα τους.  Κανένας μαθητής δεν θα εισέρχεται στην 

αυλή του σχολείου χωρίς αυτήν. Καθημερινά πρέπει να ελέγχετε ότι 

οι μάσκες είναι μέσα στην τσάντα του μαθητή. Συστήνεται κάθε μάσκα 

να τοποθετείται σε χωριστό διάφανο σακουλάκι. Αν χρησιμοποιήσετε τις 



υφασματένιες μάσκες του υπουργείου που θα διανεμηθούν θα ήταν 

ιδιαίτερα χρήσιμο να κεντήσετε ή να ράψετε κάτι για να τις 

ξεχωρίζουν. Την 1η εβδομάδα οι εκπαιδευτικοί θα αφιερώσουν χρόνο 

προκειμένου να ασκηθούν οι μαθητές  στη σωστή χρήση της ιδιαίτερα για 

τους μαθητές των μικρότερων τάξεων. Παρακαλούμε να συμβάλετε και 

εσείς από την μεριά σας με εξάσκηση στο σπίτι για την επίτευξη του στόχου 

αυτού. Επισημαίνουμε ακόμη ότι οι μαθητές είναι καλό να έχουν μαζί τους 

καθημερινά 2-3 μάσκες τις οποίες θα πλένετε και θα σιδερώνετε 

καθημερινά.  

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ:  Έχουν διαμορφωθεί οι αίθουσες  σύμφωνα με τις 

οδηγίες και έχουν ληφθεί όλα τα προληπτικά μέτρα για την αποφυγή 

διασποράς του ιού. ( προμήθεια αντισηπτικών, καθαριστικών, κανονισμός 

εισόδου και εξόδου από τις τάξεις, εφημερίες κλπ). Παραμονή καθαρίστριας 

8.30-16-30μμ.  

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ: Για την αποφυγή του συνωστισμού οι μαθητές θα κάνουν 

διαλείμματα σε 2 ομάδες  (Α, Β1,Β2, Γ) και (Δ,Ε,ΣΤ) ενώ έχει οριστεί  

συγκεκριμένος χώρος για κάθε τμήμα  προκειμένου να αποφεύγεται η 

ανάμειξη διαφορετικών τμημάτων. Παράλληλα έχει συνταχτεί πρόγραμμα 

αυξημένης εφημερίας  εκπαιδευτικών στα διαλείμματα. 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΟΝΕΩΝ: Οι γονείς αφήνουν τα παιδιά στην είσοδο και δεν 

εισέρχονται στη σχολική αυλή γα κανένα λόγο. Η είσοδος των γονέων για  

διοικητικές υπηρεσίες θα γίνεται 7.15-8.00 το πρωί μετά από 

τηλεφωνική επικοινωνία με τη δ/ντρια του σχολείου. Σας γνωστοποιούμε 

ότι το σχολείο είναι υποχρεωμένο να τηρεί ημερολόγιο εισόδου στο 

σχολικό χώρο. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Σας ενημερώνουμε ότι θα λαμβάνετε μέιλ με οδηγίες τόσο 

από τη δ/νση του σχολείου όσο και από τους εκπαιδευτικούς. Παράλληλα 

σας καλούμε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του σχολείου για 

ανακοινώσεις, οδηγίες, ανάρτηση υποστηρικτικού υλικού. Ακόμη είναι πολύ 

σημαντικό να είναι πάντα ανοιχτά τα κινητά σας τηλέφωνα για να 

μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας αν παραστεί ανάγκη. 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ: Συνημμένα παραλαμβάνετε και  Αίτηση  Δήλωση 

Εγγραφής στο Ολοήμερο πρόγραμμα στο οποίο στην παρούσα κατάσταση 

μπορούν να γραφούν όλοι οι μαθητές  χωρίς τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά. (Δεν  απαιτούνται δηλαδή βεβαίωση εργασίας, κάρτα 

ανεργίας κλπ.) Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. Φ7/118139/Δ1/9-9-2020 Υ.Α. 

Παρακαλούμε όσοι ενδιαφέρεστε να το δηλώσετε άμεσα προκειμένου να 

γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες από τη Δ/νση του σχολείου.  

 

Σίτιση στο διάλειμμα και στο ολοήμερο.  Σύμφωνα με την εγκύκλιο 
επιβάλλεται η χρήση σκευών μιας χρήσης, αν είναι εφικτό, ή αυστηρά 



ατομικών σκευών, καθώς και η ενημέρωση των μαθητών να μην 
μοιράζονται μεταξύ τους φαγητό/ή και νερό. 

Αγαπητοί γονείς ξέρετε πόσο αποτελεί πάγιο στόχο της σχολικής μονάδας 

η εκπαίδευση στην υγιεινή διατροφή των μαθητών μας. Στην παρούσα 

κατάσταση όμως,  θεωρούμε ότι είναι πιο εύκολο και ασφαλές για τους 

μαθητές μας  προκειμένου να τηρηθούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα και 

μόνο για το διάστημα που ισχύουν τα μέτρα,  να επιλέγετε κάποιο τοστ ή 

σάντουιτς  για το ολοήμερο και μπάρες δημητριακών , κουλούρι ή τυρόπιτα  

για το δεκατιανό τους.   

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ:Η αποχώρηση των μαθητών από το σχολείο το 

μεσημέρι θα γίνεται σταδιακά για την αποφυγή συνωστισμού στην έξοδο 

του σχολείου. Στις 13.10 αποχωρούν οι μαθητές της Δ Ε και ΣΤ τάξεων και 

στις  13.12 η Γ τάξη κατευθυνόμενοι από τον διάδρομο προς την 

Μοσχονησίων Κυδωνιών ενώ  στις 1.15 αποχωρούν οι μαθητές της Α 

τάξης.  

Παρακαλούμε οι γονείς που παραλαμβάνουν τα παιδιά τους στο σχόλασμα 

να περιμένουν στο χώρο προς την Β. Στούλου και όχι μπροστά στην 

είσοδο.  Είναι ακόμη απαραίτητο οι γονείς να μην έρχονται νωρίτερα 

από τον προβλεπόμενο χρόνο στο χώρο αναμονής γιατί θα 

δημιουργείται συνωστισμός και πρέπει να διαφυλάξουμε τις 

απαραίτητες αποστάσεις. Σημειώνεται ότι οι μαθητές που έχουν αδέλφια 

που σχολούν αργότερα θα παραμένουν για λίγα λεπτά στο χώρο του 

βόλευ. Θα αφιερωθεί χρόνος για την εκπαίδευση των μαθητών στο 

πρωτόκολλο επαναλειτουργίας του σχολείου (τήρηση αποστάσεων, 

κατανομή χώρων, παραμονή στην σχολική αυλή). 

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω για την διασφάλιση συνθηκών 

προστασίας από τον COVID 19 είναι απαραίτητη η δική σας 

συμβολή στα εξής σημεία.  

1. ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ να έχουν πάντα μαζί τους μάσκα. Η χρήση της 

μάσκας είναι υποχρεωτική.  

2. Να έχουν  μαζί τους 1 μπουκάλι νερό ή παγουρίνο. (500 ή 750 ml) 

3. Το συσκευασμένο φαγητό σε χάρτινο σακουλάκι ή σελοφάν. ΝΑ 

ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΙ τα τάπερ. 

4. ΝΑ ΕΧΟΥΝ μαζί τους αντισηπτικό ατομικό και μαντηλάκια. 

5. ΝΑ ΕΧΟΥΝ πλήρως εξοπλισμένη κασετίνα με 1-2 μολύβια, ξύστρα, 

σβήστρα, ξυλομπογιές προκειμένου να μην δανείζονται από τους 

συμμαθητές. Καλό είναι να ελέγχετε καθημερινά ότι έχουν μόνο τα 

απαραίτητα γιατί να μην αυξάνεται το βάρος της τσάντας. 

6. Απαγορεύεται αυστηρά να μεταφέρουν στο σχολείο παιχνίδια (τάπες, 

αμαξάκια κλπ ) ή μικροαντικείμενα.  

7. Θα δίνονται φωτοτυπίες με φειδώ ενώ όταν κρίνεται απαραίτητο 

από τον εκπαιδευτικό θα αποστέλλονται οδηγίες με μειλ. 



8. Η προσέλευση των μαθητών θα είναι αυστηρά 8.00-8.15 το 

πρωί. Αποφύγετε αν δεν υπάρχει μεγάλη ανάγκη να στέλνετε τα 

παιδιά στο σχολείο νωρίτερα.  

9. Αν το παιδί σας παρουσιάσει πυρετό, πόνο κοιλιάς, ναυτία, 

αδιαθεσία μην το στείλετε στο σχολείο.  

10.Να είναι διαθέσιμο τουλάχιστον το ένα από τα τηλέφωνα 

επικοινωνίας που μας έχετε δώσει. 

Τέλος ευχαριστούμε το Δήμο Ν. Προποντίδας για την μέριμνα 

καθαριότητας, τη Σχολική επιτροπή για την άμεση και έγκαιρη προμήθεια 

υλικών και ιδιαίτερα το ΔΣ του ΣΓΚ που στηρίζει τις ανάγκες της σχολικής 

μονάδας.  

 Ευχαριστούμε για την συνεργασία σας! 

Σας ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 

                                                                           

 Από το ΣΔ του 4ου Δημοτικού  σχολείου Ν Μουδανιών 

 

      Με ηρεμία και συνεργασία θα 

καταφέρουμε να βγούμε νικητές από 

αυτήν την περιπέτεια. 

Φροντίζουμε για τη συναισθηματική υγεία 

των παιδιών μας!!! Τηρούμε τα μέτρα! 

Μένουμε ασφαλείς!  
                                                                                                               

 


