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                                                                                                          Παρασκευή 10/09/2021 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ 

ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ 

Αγαπητοί γονείς  και μαθητές/τριες, 
 
 
 
 
 
Ενόψει της έναρξης λειτουργίας των Δημοτικών σχολείων τη Δευτέρα  13/09/2021, 

σας ενημερώνουμε ότι το Σχολείο μας λειτουργήσει,  εφαρμόζοντας  τις 

εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και τις οδηγίες του 

Ε.Ο.Δ.Υ,  ώστε να καταστεί- στο μέγιστο δυνατό- αποτελεσματική η αποφυγή 

διασποράς του κορωναϊού COVID-19.   

Αγαπητοί  γονείς, 

Κατά την έναρξη των μαθημάτων, τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 και λόγω των 

αναγκαίων μέτρων πρόληψης διασποράς του ιού COVID-19  o καθιερωμένος 

αγιασμός θα πραγματοποιηθεί χωρίς την παρουσία των γονέων εντός του 

σχολικού κτιρίου.   

             ΗΜΕΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ - ΑΓΙΑΣΜΟΣ 

1. Ο Αγιασμός θα πραγματοποιηθεί στις 8:30. Οι μαθητές/τριες θα 

προσέλθουν στις σχολικές μονάδες στις 8.15΄ και θα ανεβούν στις αίθουσες 

διδασκαλίας όπου θα τους περιμένουν  οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας. 

(Οι μαθητές  των τμημάτων Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2, Δ3 θα ανεβούν στον Α΄ 

όροφο και οι μαθητές των υπολοίπων τμημάτων στον Β΄ όροφο).                            

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

Οι μαθητές/τριες της Α΄τάξης θα παραμείνουν στον προαύλιο χώρο, στο 

σημείο που θα τους υποδειχθεί και όπου θα τους περιμένουν οι 

εκπαιδευτικοί των τμημάτων για να τους οδηγήσουν στις αίθουσες. 

 

9ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου 
Σχολικό έτος 2021-22 

 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων σάς  εύχεται ολόψυχα Καλή Σχολική Χρονιά με 
Υγεία, Ευτυχία και Αγάπη!  Είθε η κάθε ημέρα της νέας σχολικής χρονιάς  να 
είναι γεμάτη μόνο με  όμορφες στιγμές, χαμόγελα και ελπίδα. 
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2. Με το πέρας του Αγιασμού οι μαθητές/τριες θα παραλάβουν τα βιβλία τους 
από τους εκπαιδευτικούς, και θα αποχωρήσουν από το σχολείο. Η 
αποχώρηση θα πραγματοποιηθεί ως εξής: 
 
Από την αυλόπορτα του σχολείου 
Β΄ ΤΑΞΗ:   9:20 π.μ. 
Γ΄ ΤΑΞΗ:   9:25 π.μ. 
Δ΄ΤΑΞΗ:   9:30 π.μ. 
Α΄ ΤΑΞΗ:  9:35 π.μ. 
Από την κεντρική πόρτα του σχολείου 
Ε΄  ΤΑΞΗ : 9:20 π.μ. 
ΣΤ΄ ΤΑΞΗ : 9:25 π.μ. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ  
Όσοι από τους γονείς θα χρειαστείτε  Βεβαίωση για γονική άδεια θα 
συμπληρώσετε την επισυναπτόμενη αίτηση και θα την αποστείλετε στο email  
του σχολείου μέχρι και την Κυριακή 12/09/2021. 
 

         ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΩΝ            

ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΟ     ΣΧΟΛΕΙΟ 

1. Η διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) είναι υποχρεωτική 

για τους/τις μαθητές/τριες όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης. Εξαιρούνται του μέτρου, τα παιδιά που έχουν ιστορικό 

νόσησης εντός του τελευταίου 6μήνου.  

2. Η είσοδος των μαθητών/μαθητριών στο σχολείο γίνεται με επίδειξη και όχι 

προσκόμιση βεβαίωσης αρνητικού αποτελέσματος. Ο υποχρεωτικός 

αυτοδιαγνωστικός έλεγχος θα διενεργείται δύο φορές την εβδομάδα, προ 

Τρίτης και Παρασκευής και έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την 

προσέλευση στη σχολική μονάδα. Κατ’ εξαίρεση, την πρώτη εβδομάδα 

λειτουργίας κάθε σχολικής μονάδας ο πρώτος αυτοδιαγνωστικός έλεγχος 

(self test) διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την 

προσέλευση στη σχολική μονάδα. Ο δεύτερος έλεγχος, συστήνεται να 

διενεργείται την 3η ημέρα μετά τον πρώτο σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950/4-9-2021 (Β΄4054) ΚΥΑ. 

3.  Η σωστή χρήση κατάλληλης προστατευτικής μάσκας (υφασμάτινης ή 

απλής χειρουργικής) είναι υποχρεωτική για τους/τις μαθητές/τριες σε 
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όλες τις τάξεις, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, καθώς και για 

τους επισκέπτες των σχολικών μονάδων.  

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ 

1. Η προσέλευση των μαθητών στο σχολείο πραγματοποιείται από την πόρτα 
της αυλής για όλους τους μαθητές από τις 8:00 έως τις 8:15 

     Οι γονείς οι οποίοι συνοδεύετε τα παιδιά σας στο Σχολείο, τα αφήνετε  στην 

αυλόπορτα και αποχωρείτε  αμέσως, φροντίζοντας να μη δημιουργηθεί 
συνωστισμός έξω από αυτή.  

 

 
 
 
 

 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 
 ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 

2.   Η αποχώρηση των μαθητών γίνεται και από τις δύο πόρτες: 
 Α΄, Β΄, Γ,΄ Δ΄ τάξεις 

Οι μαθητές των Α΄, Β΄, Γ,΄ και Δ΄ τάξεων αποχωρούν από την πόρτα 

της αυλής, με την εξής σειρά:  
 Α΄1  
 Α΄2 
 Β΄1 
 Β΄2 
  Γ΄1 
  Γ΄2 
 Δ΄1 
 Δ΄2 
 Δ΄3 

 Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις 
Οι μαθητές των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων αποχωρούν από την 

πόρτα εισόδου του Σχολείου, με την εξής σειρά: 

 Ε1 
 Ε2 
 ΣΤ1 
 ΣΤ2 
 ΣΤ΄3 

Και στις δυο πόρτες βρίσκονται εφημερεύοντες 
εκπαιδευτικοί. 
Οι γονείς παίρνοντας τα παιδιά τους πρέπει ν’ αποχωρούν 

άμεσα, ώστε να  μη δημιουργείται συνωστισμός. 

Παρακαλείστε να τηρείτε το ωράριο προσέλευσης(8:00 -8:15) και 
να μην καθυστερείτε ,ώστε να μην παρεμποδίζεται η εύρυθμη 
λειτουργία του Σχολείου.  
 Η πόρτα του Σχολείου θα κλείνει αμέσως μετά το χτύπημα του 
κουδουνιού(8:15). 
 

Παρακαλείστε οι γονείς να μην προσέρχεστε στην πόρτα εξόδου εάν 

δεν έχει έρθει η σειρά αποχώρησης του τμήματος φοίτησης του 

παιδιού σας και να κρατάτε τις αποστάσεις ώστε να μη δημιουργείται 

συνωστισμός έξω από αυτήν. Η σειρά αποχώρησης  τηρείται 

αυστηρά. 
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3. Η προσευχή δε θα πραγματοποιείται στο προαύλιο, αλλά εντός της αίθουσας 

ανάτμήμα. 

Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές προσερχόμενοι στο Σχολείο θα  πηγαίνουν 

κατευθείαν στην αίθουσά τους, όπου τους περιμένει ο εκπαιδευτικός που 

έχει πρώτη ώρα μάθημα στο εκάστοτε τμήμα. 

4.  Τα διαλείμματα των μαθητών θα πραγματοποιούνται(ανάλογα με την τάξη 

φοίτησης) διαφορετική ώρα και το  κάθε τμήμα  θα κάνει το διάλειμμά του σε 

διαφορετικό  χώρο του προαυλίου. 
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5. Θα ακολουθούνται όλα τα μέτρα που συστήνονται από το Υπουργείο Παιδείας, 

όπως η χρήση υφασμάτινης ή απλής χειρουργικής μάσκας, υγιεινή των χεριών ( 

πλύσιμο με σαπούνι και νερό) χορήγηση αντισηπτικού, αερισμός και καθαριότητα 

αιθουσών, τήρηση αποστάσεων, αποφυγή συνωστισμού στα διαλείμματα και 

αποφυγή συναθροίσεων και επισκέψεων. 

6. Όλοι οι μαθητές (εκτός των εξαιρέσεων συμφώνως της νομοθεσίας) θα φορούν 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μάσκα υφασμάτινη ή απλής χειρουργικής στους εσωτερικούς και 

εξωτερικούς χώρους του Σχολείου, δηλαδή στις αίθουσες, στους διαδρόμους και 

στον προαύλιο χώρο. Οι μαθητές δε θα  φορούν μάσκα στο μάθημα της 

Γυμναστικής, την ώρα του φαγητού ή όπως ορίζουν οι οδηγίες του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Ε.Ο.Δ.Υ.  

 

 

       

  

Αγαπητοί  γονείς, φροντίστε για τα κάτωθι: 

    1)Να έχουν οι μαθητές -καθημερινά- μαζί τους τουλάχιστον δύο με τρεις μάσκες 
μέσα σε   θήκη. 

 

2) Στην περίπτωση  διαπίστωσης  συμπτώματος ή συμπτωμάτων να κρατάτε τα 
παιδιά σας στο σπίτι. 

 

3) Όλα τα παιδιά πρέπει να φέρνουν μαζί τους μπουκάλι με 

νερό με γραμμένο το όνομά τους. 
 
    4) Οι μαθητές είναι αναγκαίο να έχουν τα προσωπικά τους αντικείμενα και να 

   μη δανείζονται ή ν’ ανταλλάσσουν μολύβια, γόμες κ. ά.  με τους συμμαθητές     

τους. 

5) Οι μαθητές πρέπει να φέρνουν από το σπίτι το κολατσιό τους, καθώς στο 

Σχολείο δε λειτουργεί κυλικείο. 

     

     ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1η 
    Το Ολοήμερο Πρόγραμμα, καθώς και η Πρωινή Ζώνη θα λειτουργήσουν  

κανονικά από τις 14/09/2021. Οι μαθητές/τριες που φοιτούν στο Ολοήμερο 

Παρακαλούμε διαβάστε!!!!! προσεκτικά τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας 

και Θρησκευμάτων για το Ασφαλές άνοιγμα των σχολείων για το έτος 2021-

2022 

https://www.minedu.gov.gr/news/49890-3-9-21-asfales-anoigma-

ton-sxoleion-gia-to-etos-2021-2023 
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Πρόγραμμα, επί του παρόντος, θα φέρνουν γεύμα που δε θα χρειάζεται 
ζέσταμα. Για τη διατήρηση των τροφών, μέχρι την κατανάλωσή τους, υπάρχει 
ψυγείο.  

     

      ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2η 

       Εάν ένα παιδί εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 σε ώρα 

σχολείου, τότε το σχολείο θα ακολουθήσει το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ και θα 

επικοινωνήσει με την οικογένειά του για να το παραλάβει και, όση ώρα 

αναμένονται οι γονείς, θα παραμείνει σε ειδικό καλά αεριζόμενο χώρο με 

επίβλεψη, μακριά από τα υπόλοιπα παιδιά. Στη συνέχεια, οι γονείς πρέπει να 

προβούν σε ιατρική αξιολόγηση. Οι μαθητές, που έχουν εκδηλώσει 

συμπτώματα συμβατά με COVID -19, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, μένουν 

στο σπίτι και απέχουν από το Σχολείο και από κάθε άλλη δραστηριότητα εκτός 

της οικίας τους. 

    ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3η 
Παρακαλούμε να διαβάζετε προσεκτικά τα ενημερωτικά email που στέλνονται 
από τη Δ/νση του Σχολείου.  
Η επικοινωνία του Σχολείου με τους γονείς, όσον αφορά τις 

ανακοινώσεις του, θα γίνεται ηλεκτρονικά, οπότε πρέπει να ελέγχετε 

την ηλεκτρονική σας αλληλογραφία(και τα SPAM) καθημερινά και να 
ενημερώνετε το Σχολείο για οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία επικοινωνίας 
σας.  
 

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4η  

Η Διεύθυνση του Σχολείου, κατόπιν των πράξεων Νομοθετικού 
Περιεχομένου καθώς και των εγκύκλιων σχετικά με τα μέτρα 
αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, θα δέχεται επισκέψεις γονέων 
μόνο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού και μόνο για θέματα που δεν 
δύνανται να διεκπεραιωθούν ηλεκτρονικά. 

 

 

 

 

 

Το τηλέφωνο του Σχολείου είναι το 2109931825 και η ηλεκτρονική 

του διεύθυνση mail@9dim-ag-dimitr.att.sch.gr 
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Αγαπητοί Γονείς, 

Η σχολική χρονιά ξεκινάει... 
Το πόσο δύσκολη ή εύκολη εξαρτάται και από όλους εμάς. 
Όλοι μας , μέσα σ΄ αυτή την πρωτόγνωρη συγκυρία, πρέπει να οργανώσουμε τη 
σχολική μας ζωή σύμφωνα με τους νόμους και τους κανόνες της Πολιτείας για να 
είναι βιώσιμη η ασφάλεια των παιδιών σας και  μαθητών μας. 
Εναπόκειται σε όλους μας, δασκάλους, γονείς και μαθητές να κάνουμε το 
καλύτερο που μπορούμε για να είμαστε και ασφαλείς και να κρατήσουμε το 
σχολείο ανοιχτό... Γιατί το σχολείο είναι ο φυσικός χώρος και των μαθητών και 
των δασκάλων...  
                                                                                                                                               
 
                                                                                                                                               ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

   
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ 9ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

 ΚΑΙ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
 




