
 

 

 

 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες του σχολείου μας, 

τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020 επιστρέφουμε στο σχολείο μας.  Περιμένουμε με 

ανυπομονησία  και λαχτάρα τους μαθητές μας. Έχουμε φροντίσει, στο μέτρο του 

δυνατού, οι μαθητές μας να επιστρέψουν στο σχολείο με ασφάλεια, που αποτελεί 

ευθύνη και προτεραιότητα όλων μας. Για τον λόγο αυτό, απαιτείται η αυστηρή 

εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και 

προφύλαξης που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Με βάση τα 

παραπάνω σας γνωστοποιούμε τα μέτρα που έχει λάβει ο Σύλλογος Διδασκόντων του 

Σχολείου μας, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του ΥΠΑΙΘ και του ΕΟΔΥ και σας 

παρακαλούμε να τα διαβάσετε με προσοχή: 

 

οιρασμός τμημάτων σε υποτμήματα: Οι τάξεις/τμήματα του σχολείου έχουν 
χωριστεί σε δύο υποτμήματα. Δημιουργήθηκαν δύο (2) ομάδες για κάθε Τμήμα, 
σύμφωνα με τον αριθμό των μαθητών, τη χωρητικότητα των αιθουσών και όλα τα 
προβλεπόμενα μέτρα υγιεινής.  
Η πρώτη ομάδα (ΟΜΑΔΑ Α) κάθε Τμήματος θα έρχεται στο Σχολείο για τις επόμενες 
τέσσερις (4) εβδομάδες ως εξής: 1η εβδομάδα:  Δευτέρα 1/6, Τετάρτη 3/6, Παρασκευή 
5/6, 2η εβδομάδα: Τρίτη 9/6, Πέμπτη 11/6, 3η εβδομάδα: Δευτέρα 15/6, Τετάρτη 17/6, 
Παρασκευή 19/6, 4η εβδομάδα: Τρίτη 23/6, Πέμπτη 25/6.  



 

 

Η δεύτερη ομάδα (ΟΜΑΔΑ Β) κάθε Τμήματος θα έρχεται στο Σχολείο για τις επόμενες 
τέσσερις (4) εβδομάδες ως εξής: 1η εβδομάδα: Τρίτη 2/6, Πέμπτη 4/6, 
2η εβδομάδα: Δευτέρα 8/6 (δεν ερχόμαστε λόγω αργίας Αγ. Πνεύματος), Τετάρτη 10/6, 
Παρασκευή 12/6, 3η εβδομάδα: Τρίτη 16/6, Πέμπτη 18/6, 4η εβδομάδα: Δευτέρα 22/6, 
Τετάρτη 24/6, Παρασκευή 26/6. 
Ο χωρισμός των μαθητών στα υποτμήματα δε θα τροποποιηθεί, καθώς οι ομάδες των 

μαθητών πρέπει να είναι σταθερές, ώστε να μπορεί να γίνει επιδημιολογική 

διερεύνηση και ιχνηλάτηση σε περίπτωση πιθανού κρούσματος. Για την κατανομή 

των μαθητών στα τμήματα πέραν της αλφαβητικής σειράς και του φύλου, λάβαμε 

υπόψη μας τα αδέρφια στο Δημοτικό, το Νηπιαγωγείο και πολύ εξαιρετικές 

περιπτώσεις υγείας. 

ίσοδος/Υποδοχή  μαθητών στο σχολείο: Η προσέλευση των μαθητών στο σχολείο θα 

γίνεται από τις 08.00-08.15. Δε θα γίνεται η πρωινή συγκέντρωση του σχολείου. 

έα προσαρμοσμένη διαρρύθμιση αιθουσών: Η αίθουσα και τα θρανία έχουν 

οργανωθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, ώστε να μεγιστοποιείται η απόσταση μεταξύ των 

μαθητών στο πλαίσιο του εφικτού, δηλαδή ένας μαθητής ανά θρανίο. Η απόσταση 

μεταξύ των μαθητών είναι 1,5 μέτρo μήκος, καθώς και ο προσανατολισμός τους θα 

είναι προς την ίδια κατεύθυνση ώστε να μειώνεται η έκθεση των μαθητών σε 

σταγονίδια από βήχα ή φτάρνισμα. 

 ριοθέτηση χώρων-τμημάτων στο διάλειμμα: Το καθημερινό πρόγραμμα 

διδασκαλίας έχει τροποποιηθεί, ώστε οι μαθητές να βγαίνουν διάλειμμα σε 

διαφορετικούς χρόνους για να μην υπάρχει συνωστισμός.  

Α ΟΜΑΔΑ(Α,Β,ΣΤ): 09.00-09.15, 10.40-10.55, 11.35-11.50 

Β ΟΜΑΔΑ (Γ,Δ,Ε):09.45-10.00, 11.20-11.35, 12.20-12.35 

Κατά την ώρα του διαλείμματος οι μαθητές κάθε υποτμήματος θα παραμένουν σε 

καθορισμένους χώρους, χωρίς επαφή με τους συμμαθητές τους, ενώ δεν 

επιτρέπονται παιχνίδια, κυνηγητό κ.λπ. Το πρόγραμμα μαθημάτων δεν θα αλλάξει. 

Μικρές αλλαγές πιθανόν να γίνουν από τους/τις δασκάλες των τμημάτων, 

προκειμένου να υλοποιηθούν οι οδηγίες του ΙΕΠ για την ύλη που θα πρέπει να 

διδαχθεί. Θα φροντίσουν να σας ενημερώσουν σχετικά την επόμενη βδομάδα. 

λοποιούμε τις οδηγίες για προφύλαξη και καθαριότητα: Κατά την είσοδο των 

μαθητών στις αίθουσες θα γίνεται εφαρμογή αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος 

με το οποίο έχει εφοδιαστεί το σχολείο. Παρόλα αυτά θα ήταν καλό οι μαθητές να 

έχουν και δικό τους αντισηπτικό διάλυμα σε μικρή συσκευασία ή απολυμαντικά 

μαντιλάκια, καθώς και χαρτομάντιλα. Κατά την ώρα της διδασκαλίας και του 

διαλείμματος δεν θα γίνεται ανταλλαγή προσωπικών αντικειμένων, βιβλίων, 

τετραδίων, υλικών γραφής, φωτοτυπιών κ.λπ. τόσο μεταξύ των μαθητών όσο και 

μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών.  Για το τρέχον διάστημα δε θα γίνεται από τους 

μαθητές χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στο μάθημα των ΤΠΕ, ούτε χρήση 

αθλητικών υλικών (μπάλες, σκυτάλες  κ.λπ.) κατά το μάθημα της φυσικής αγωγής, 



 

 

όπως και εκτέλεση ομαδικών παιχνιδιών (κυνηγητό, μπάλα κ.λπ.). Επίσης, δεν θα 

λειτουργεί η Σχολική Βιβλιοθήκη. 

ε τη βοήθεια των καθαριστριών μας απολυμάναμε τους χώρους του σχολείου: 

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου προβλέπεται ο φυσικός αερισμός των 

αιθουσών κατά την ώρα του μαθήματος και των διαλειμμάτων και αποφεύγεται η 

χρήση των κλιματιστικών και των ανεμιστήρων. Οι επιφάνειες κάθε  αίθουσας που 

χρησιμοποιούνται  (πόμολα, διακόπτες, γραφεία, θρανία κ.ά) και οι τουαλέτες 

μαθητών και προσωπικού θα καθαρίζονται, τουλάχιστον, σε κάθε διάλειμμα κατά τη 

διάρκεια λειτουργίας του προγράμματος και οπωσδήποτε μετά τη λήξη του.  

ίναι απαραίτητο τα παιδιά να έχουν μαζί τους νερό και κολατσιό: Έχει απαγορευτεί 

η λειτουργία των κυλικείων των σχολείων για το  διάστημα αυτό. Οι μαθητές θα 

φέρουν από το σπίτι κολατσιό και μπουκάλι με νερό. Απαγορεύεται τα παιδιά  να  

πίνουν  νερό  απευθείας  από  τη  βρύση  με  το  στόμα.  Ειδικά για τους μικρούς μαθητές 

που δυσκολεύονται να ξεβιδώσουν τα καπάκια από τα μπουκάλια τους λόγω της 

ταινίας ασφαλείας, παρακαλούμε να έχετε απασφαλίσει από πριν το καπάκι και μετά 

να το βιδώσετε πάλι σταθερά. 

 

ποχώρηση μαθητών: Η αποχώρηση των μαθητών το μεσημέρι 1.15μμ, θα γίνεται 

συντονισμένα, από τις δύο εξόδους του σχολείου μας.  

Έξοδος Λ. Κουντουριώτη τα τμήματα ΕΙ,Ε2,Ε3,ΣΤ1 και Δ2.  

Έξοδος Δημοκρατίας τα τμήματα Α1,Α2,Β1,Β2,Β3,Γ1,Γ2,Γ3,Δ1,ΣΤ2 και ΣΤ3.  

Οι μαθητές/τριες που δε συνοδεύονται και αποχωρούν μόνοι τους θα φεύγουν 

πρώτοι/ες. Είναι χρήσιμο οι γονείς να βρίσκονται στο σχολείο την καθορισμένη ώρα 

αποχώρησης, ώστε να μην υπάρχει συνωστισμός μαθητών αναμένοντας τους γονείς 

τους. 

τον χώρο έξω από το σχολείο παρακαλούμε να κρατάτε τις προβλεπόμενες 

αποστάσεις περιμένοντας το παιδί σας για να το παραλάβετε. Μην παρκάρετε σε 

καμία περίπτωση στο πεζοδρόμιο έξω από το σχολείο. Γίνετε κι εσείς το παράδειγμα. 

ροντίσαμε να επισημάνουμε στους υπευθύνους την τήρηση των οδηγιών για 

ασφαλή μεταφορά των μαθητών: Κατά τη μετακίνηση των μαθητών θα 

εφαρμόζονται τα ειδικά μέτρα προστασίας που αναφέρουν οι οδηγίες της Διεύθυνσης 

Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Ε.Ο.Δ.Υ. Θα υπάρχει αντιστοιχία ενός 

μαθητή σε κάθε δυάδα θέσεων (οι ακριβείς ώρες αναχώρησης των μαθητών από το 

σχολείο θα σας ανακοινωθούν την Δευτέρα). 



 

 

παγορεύεται η είσοδος και η παραμονή των γονέων εντός του σχολείου, εκτός και 

αν υπάρχει ειδικός λόγος, οπότε και θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης και σε 

συγκεκριμένη προκαθορισμένη ώρα. Θα τηρείται ημερολόγιο επισκέψεων ώστε να 

μπορεί να γίνει επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση σε περίπτωση πιθανού 

κρούσματος. 

ειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος και της Πρωινής Υποδοχής δεν 

υφίσταται αυτό το διάστημα, σύμφωνα με απόφαση του ΥΠΑΙΘ. 

 

ίναι απαραίτητο να παραμένει κατ’ οίκον και να απέχει από την παρακολούθηση 

μαθημάτων το παιδί σας όταν εμφανίζει συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού ή 

πυρετό. Παράλληλα θα πρέπει, όταν απουσιάζει το παιδί σας για οποιοδήποτε λόγο, 

να ενημερώνετε τηλεφωνικά το σχολείο (2831022836) ή μέσω mail (2dimreth@sch.gr). 

Οι απουσίες των μαθητών δεν θα ληφθούν υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής 

τους, εφόσον  ο γονέας ή κηδεμόνας τους υποβάλλει τη σχετική υπεύθυνη δήλωση ότι 

ο μαθητής ή μέλος της οικογένειάς του ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου. 

διαίτερα, διοργανώσεις ενδοσχολικών εκδηλώσεων ή συναθροίσεων που 

συνδέονται με ευρεία προσέλευση γονέων θα αποφεύγονται. Επίσης, δε θα 

πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές εκδρομές και επισκέψεις. 

 την αυλή του σχολείου απαγορεύεται να μένουν τα παιδιά μετά τη λήξη των 

μαθημάτων.  

Οι νέες συνθήκες διαμορφώνουν μια νέα και διαφορετική καθημερινότητα στα 

σχολεία που ξεκινά από τη Δευτέρα 1/6 και μας αφορά όλους (μαθητές, 

εκπαιδευτικούς, γονείς). Καλούμαστε όλοι να προσαρμοστούμε όσο το δυνατόν πιο 

αποτελεσματικά σε αυτήν, ώστε η επάνοδος των μαθητών στο σχολείο να καταστεί 

πιο ομαλή. 

Συζητήστε με τα παιδιά σας για τις καινούριες συνθήκες που θα συναντήσουν στο 

σχολείο και βοηθήστε τα να προσαρμοστούν σε αυτή τη νέα κατάσταση. 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και τη στήριξή σας μέχρι σήμερα και ιδιαίτερα 

κατά την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.  

. Για οποιαδήποτε απορία σας μη διστάσετε να 

επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ: 2831022836 ή στο mail: 2dimreth@sch.gr 

  

Σύλλογος Διδασκόντων 2ου ΔΣ Ρεθύμνου 


