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Αγαπθτοί γονείσ και κθδεμόνεσ, 

Με τθν ευκαιρία τθσ ζναρξθσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ, ςασ ευχόμαςτε υγεία, 
δφναμθ, υπομονι και αιςιοδοξία.  

Όπωσ ιδθ γνωρίηετε, θ κατάςταςθ που ζχει διαμορφωκεί ςτθν 
κοινωνικοοικονομικι ηωι τθσ χϊρασ γενικότερα και ςτθν εκπαιδευτικι 
πραγματικότθτα ειδικότερα είναι ιδιαίτερα δφςκολθ.  

 Τπάρχουν πολλζσ αλλαγζσ ςχετικζσ με λειτουργικά κζματα του ςχολείου, τισ 
οποίεσ καλοφμαςτε να κατανοιςουμε και να εφαρμόςουμε.  Η προςαρμογι 
όλων μασ- μακθτϊν και μακθτριϊν, εκπαιδευτικϊν, γονζων – ςτισ  ςυνκικεσ 
που κα επικρατιςουν από 13 επτεμβρίου 2021 ςτα ςχολεία όλθσ τθσ χϊρασ 
με απόφαςθ του Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων κρίνεται αναγκαία 
τόςο για τθν προάςπιςθ τθσ δθμόςιασ υγείασ όςο και για τθν ομαλι και 
απρόςκοπτθ λειτουργία των ςχολικϊν μονάδων. Εμείσ, ωσ ςχολικι κοινότθτα, 
είμαςτε ζτοιμοι να αντιμετωπίςουμε τθν κατάςταςθ, κζτοντασ ωσ 
προτεραιότθτά μασ τθν επίτευξθ και διατιρθςθ μιασ αςφαλοφσ ςχολικισ 
κακθμερινότθτασ. Χρειαηόμαςτε, όμωσ, απαραιτιτωσ και τθ δικι ςασ 
ςτακερι ςυνεργαςία ζτςι ϊςτε όλοι μαηί με ψφχραιμθ ςτάςθ, διαρκι 
επαγρφπνθςθ και υψθλό αίςκθμα ευκφνθσ να ςυμβάλουμε ςτθν υλοποίθςθ 
του κοινοφ μασ ςτόχου.  

  Παράλλθλα, όμωσ, με όλα τα παραπάνω, θ ορκι διαχείριςθ τθσ κρίςθσ που 
ταλανίηει και τθ χϊρα μασ προςφζρει και αυτι άπειρεσ ευκαιρίεσ που κα 
βοθκιςουν τα παιδιά μασ να αναπτφξουν ςε μεγάλο βακμό τθ 
ςυναιςκθματικι και κοινωνικι νοθμοςφνθ τουσ, αρετζσ απαραίτθτεσ για τθν 
υγιι ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτάσ τουσ και για τθν αποτελεςματικι 
λειτουργία και δράςθ τουσ πρωτίςτωσ ωσ κοινωνικϊν όντων. 
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1. Γενικζσ Οδθγίεσ 

 Η ςχολικι θμζρα ξεκινά ςτισ 08.15΄ π.μ.  Οι είςοδοι για τουσ 
μακθτζσ/μακιτριεσ κα ανοίγουν ςτισ 08:00΄και κα παραμζνουν ανοικτζσ 
μζχρι 08:15΄. Πιςτεφουμε ότι κα μεριμνιςετε, ώςτε τα παιδιά ςασ να 
βρίςκονται ςτο χολείο πριν από το χτφπθμα του πρωινοφ κουδουνιοφ. 
Γνωρίηετε και από τισ προθγοφμενεσ ςχολικζσ χρονιζσ ότι κάκε 
κακυςτζρθςθ δθμιουργεί ςοβαρά προβλιματα ςτθν ομαλι λειτουργία του 
χολείου. Η ιδιαιτερότθτα τθσ φετινισ χρονιάσ απαιτεί να είμαςτε πολφ 
ςυνεπείσ ςτθν τιρθςθ των γενικών κανόνων του ςχολείου. Πιςτεφουμε πωσ 
κα ζχουμε τθ βοικειά ςασ, ώςτε να επιτελζςουμε απρόςκοπτα το ζργο μασ. 
Μακθτζσ/τριεσ που δεν μποροφν να προςζλκουν ςτισ 8.15΄για κάποιουσ 
ςοβαροφσ λόγουσ, κα προςζρχονται ςτο ςχολείο ςτισ 9:40΄ από τθν είςοδο  
τθσ Ακαναςίου Διάκου. Σαυτόχρονα, ςασ παρακαλοφμε να αποχωρείτε από 
το χολείο, όταν το παιδί ςασ ειςζρχεται ςτο προαφλιο. Η παραμονι ςασ 
ςτον πεηόδρομο δθμιουργεί ποικίλα προβλιματα. Άλλωςτε θ πρωινι 
προςευχι δε κα γίνεται πλζον ςτο προαφλιο και δε κα πραγματοποιοφνται 
ανακοινώςεισ από μικροφώνου, όπωσ ςυνθκιηόταν.  

 ε περίπτωςθ αδιακεςίασ ι ατυχιματοσ μακθτι/τριασ κα ςασ 

ειδοποιεί άμεςα εκπαιδευτικόσ του ςχολείου για τθν παραλαβι τουσ και το 

χρονικό διάςτθμα μζχρι τθν αποχϊρθςθ κα παραμζνουν ςε ειδικά 

διαμορφωμζνουσ χϊρουσ του χολείου. Για τον λόγο αυτό, εάν υπάρχει 

κάποια αλλαγι ςτουσ αρικμοφσ τθλεφώνων ι/και των θλεκτρονικϊν ςασ 

διευκφνςεων (e-mail),  ςασ παρακαλοφμε να ενθμερϊςετε το χολείο. 

 Είναι πολφ ςθμαντικό, προκειμζνου να μειωκοφν οι πικανότθτεσ 
μετάδοςθσ του ιοφ, ο κακζνασ από μασ προςωπικά να αντιμετωπίςει το 
πρόβλθμα με ιδιαίτερθ ευαιςκθςία. Για τον λόγο αυτό ςασ ςυςτινουμε, όπου 
είναι δυνατό, πριν αποχωριςουν τα παιδιά ςασ από το ςπίτι, να 
πραγματοποιείται προλθπτικά μια κερμομζτρθςθ. Παιδιά που εμφανίηουν 
πυρετό ι και άλλα ςυμπτϊματα ςυμβατά με τθ λοίμωξθ Covid-19 
απαγορεφεται να προςζρχονται ςτο ςχολείο.  

 Θερμι παράκλθςθ να ενθμερϊνετε άμεςα το χολείο ςε περίπτωςθ 
που εκδθλωκεί κάποιο κροφςμα ςτο οικείο περιβάλλον του/τθσ 
μακθτι/τριασ που φοιτά ςτο  χολείο μασ. 

 To πρωί κα ςυνοδεφετε τα παιδιά ςασ μζχρι τισ ειςόδουσ των δφο 
κτθρίων. Ειδικότερα, για τθν προςζλευςθ και αποχϊρθςθ των μακθτϊν κα 
διαβάςετε παρακάτω ςε ξεχωριςτι παράγραφο.  

 Μετά τθ λιξθ του πρωινοφ προγράμματοσ κανείσ μακθτισ/τρια δε κα 
παραμζνει ςτο προαφλιο του χολείου, γιατί θ παραμονι του εκεί χωρίσ 
επιτιρθςθ εγκυμονεί κινδφνουσ για ατυχιματα. Για τον λόγο αυτό, κερμι 
παράκλθςθ να παραλαμβάνετε τα παιδιά ςασ τθν προκακοριςμζνθ ϊρα. 
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 Κατά τθν προςζλευςθ φροντίηουμε (όπωσ κα ςυμβαίνει και ςτθν 
αποχϊρθςθ) να τθροφνται οι προβλεπόμενεσ αποςτάςεισ αςφαλείασ. 
Παρακαλοφμε κερμά να είςτε ιδιαίτερα προςεκτικοί και ςυνεπείσ, 
αποτελϊντασ εςείσ το ηωντανό παράδειγμα αςφαλοφσ ςυμπεριφοράσ, 
διευκολφνοντασ ζτςι και το ζργο του ςχολείου.  τα δφο προαφλια κα 
βρίςκονται οι εκάςτοτε εφθμερεφοντεσ, οι οποίοι και κα υποδζχονται τα 
παιδιά. Σα παιδιά κα ςυγκεντρϊνονται ςτουσ ειδικά οριοκετθμζνουσ χϊρουσ 
των δφο προαυλίων. 

  Θεωροφμε δεδομζνο ότι οι μακθτζσ /μακιτριεσ ζχουν πλζον 

εξοικειωκεί με όλουσ τουσ κανόνεσ υγιεινισ που προβλζπονται. 

 

 Η χριςθ μάςκασ είναι υποχρεωτικι ςε όλουσ τουσ χϊρουσ του 
ςχολείου. Κανζνασ μακθτισ και καμία μακιτρια δε κα ειςζρχεται ςτο κτιριο 
χωρίσ τθ χριςθ μάςκασ. Όπωσ αντιλαμβάνεςτε το μζτρο αυτό αποςκοπεί ςτο 
να διαφυλάξει τόςο τθν υγεία των παιδιϊν ςασ, όςο και των αγαπθμζνων ςασ 
προςϊπων. ε περίπτωςθ που για κάποιο λόγο το παιδί ςασ αρνείται να 
χρθςιμοποιιςει τθ μάςκα, όπωσ προβλζπεται από τισ επίςθμεσ οδθγίεσ του 
Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων,  κα του απαγορεφεται να 
ειςζρχεται ςτο ςχολείο και κα ενθμερϊνεςτε άμεςα.  
 

2.  Προςζλευςθ και αποχώρθςθ μακθτών/μακθτριών 

Διατθροφμε για το ςφνολο τθσ μακθτικισ κοινότθτασ τθν ίδια ϊρα 

προςζλευςθσ και αποχϊρθςθσ όπωσ ίςχυε μζχρι τϊρα (8:00 – 8:15 και 13:15). 

Κάκε άλλθ επιλογι κα ιταν δυςλειτουργικι για πάρα πολλζσ οικογζνειεσ.  

Για όλθ τθν περίοδο που είναι επιβεβλθμζνο να εφαρμόηονται τα μζτρα 

αςφάλειασ δθμιουργοφνται τζςςερισ (4) είςοδοι προςζλευςθσ και 

αποχϊρθςθσ των παιδιϊν: 

1) Η είςοδοσ που βρίςκεται επί τθσ Ακαναςίου Διάκου ακριβϊσ δίπλα 

από το προαφλιο του Νθπιαγωγείου, κα χρθςιμοποιείται από το 

ςφνολο των μακθτϊν-μακθτριϊν τθσ Σ τάξθσ. 

2) Η είςοδοσ που βρίςκεται ςτο προαφλιο του νζου κτθρίου επί τθσ 

Κυπρίων Αγωνιςτϊν, κα χρθςιμοποιείται από τα παιδιά τθσ  Δ’ και Ε’ 

τάξεων. 

3) Η είςοδοσ που βρίςκεται ςτο προαφλιο του παλαιοφ κτθρίου επί τθσ 

Κυπρίων Αγωνιςτϊν κα χρθςιμοποιείται από τουσ μακθτζσ-μακιτριεσ 

των Α’ και Β’ τάξεων. 
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4) Η είςοδοσ που βρίςκεται επί τθσ Π.Π. Γερμανοφ κα χρθςιμοποιείται 
από τα παιδιά τθσ Γ’ τάξθσ.   

 
 3. Διενζργεια αυτοδιαγνωςτικοφ ελζγχου 

 
Η διενζργεια αυτοδιαγνωςτικοφ ελζγχου (self-test) είναι υποχρεωτικι 

για τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ όλων των ςχολικϊν μονάδων Πρωτοβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ. Εξαιροφνται του μζτρου, τα παιδιά που ζχουν ιςτορικό 
νόςθςθσ εντόσ του τελευταίου 6μινου. Η είςοδοσ των μακθτϊν/μακθτριϊν 
ςτο ςχολείο γίνεται με επίδειξθ και όχι προςκόμιςθ βεβαίωςθσ αρνθτικοφ 
αποτελζςματοσ. 

Ο υποχρεωτικόσ αυτοδιαγνωςτικόσ ζλεγχοσ διενεργείται δφο φορζσ τθν 
εβδομάδα, προ Σρίτθσ και Παραςκευισ και ζωσ είκοςι τζςςερισ (24) ϊρεσ 
πριν από τθν προςζλευςθ ςτθ ςχολικι μονάδα.  

Κατ’ εξαίρεςθ, τθν πρϊτθ εβδομάδα λειτουργίασ κάκε ςχολικισ 
μονάδασ ο πρϊτοσ αυτοδιαγνωςτικόσ ζλεγχοσ (self test) διενεργείται ζωσ και 
είκοςι τζςςερισ (24) ϊρεσ πριν τθν προςζλευςθ ςτθ ςχολικι μονάδα. Ο 
δεφτεροσ ζλεγχοσ, ςυςτινεται να διενεργείται τθν 3θ θμζρα μετά τον πρϊτο 
ςφμφωνα με τθ με αρ. πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950/4-9-2021 (Βϋ4054) ΚΤΑ.  

 
Από τισ 08/09/21 ζωσ τισ 17/09/2021 μπορείτε να προμθκευτείτε τα 6 

δωρεάν τεςτ που δικαιοφται το κάκε παιδί. 
 

4. Λειτουργία ςχολείου: 
 

 Σθ Δευτζρα 13 επτεμβρίου 2021 και ώρα 8:30πμ κα 
πραγματοποιθκεί ο κακιερωμζνοσ Αγιαςμόσ για τθν ζναρξθ τθσ ςχολικισ 
χρονιάσ με βάςθ όμωσ τα νζα δεδομζνα. Η τελετι κα πραγματοποιθκεί ςτο 
προαφλιο του κάτω κτθρίου με τθ ςυμμετοχι των μακθτϊν και μακθτριϊν 
τθσ Αϋ τάξθσ του ςχολείου μασ ΜΟΝΟ και χωρίσ τθν ςυνοδεία των γονζων 
/κθδεμόνων. Ακολοφκωσ, ο ιερζασ με τθν διευκφντρια του ςχολείου κα 
περάςουν από όλα τα τμιματα όπου κα βρίςκονται τα παιδιά με τουσ 
δαςκάλουσ τουσ. 
 
  Οι μακθτζσ, μακιτριεσ κα προςζλκουν ςτο ςχολείο ςτισ 8:15πμ. και 
κα αποχωριςουν ςτισ 9:30π.μ. Σθν ίδια μζρα κα γνωρίςουν τουσ 
εκπαιδευτικοφσ τουσ. Μόνο για αυτι τθν εβδομάδα οι μακθτζσ/τριεσ 
πρζπει να ζχουν μαηί τουσ το αποτζλεςμα του self test τθ Δευτζρα 
13/9/2021 και όχι τθν Σρίτθ 14/9/2021. 
 

 Από τθν Σρίτθ 14 επτεμβρίου 2021 το πρωινό ςχολείο κα 
λειτουργιςει κανονικά από 8:00πμ ζωσ 13:15. Σθν ίδια θμζρα οι 
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μακθτζσ/μακιτριεσ κα προςζλκουν με τισ τςάντεσ τουσ, προκειμζνου να 
παραλάβουν το ςφνολο των διδακτικϊν τουσ βιβλίων. Σο υλικό το οποίο 
απαιτείται να χρθςιμοποιθκεί ςτθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ κα ςασ 
ςταλεί από τον κάκε εκπαιδευτικό μζςω του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. 
 

 Από τθν Πζμπτθ 16 επτεμβρίου 2021 κα ξεκινιςει θ λειτουργία του 
Ολοιμερου χολείου ωσ τισ 15.00 . Για τθν πλιρθ λειτουργία του Ολοιμερου 
ςχολείου ωσ τισ 16.00 κα ενθμερωκείτε όταν αυτό γίνει εφικτό. τθ διάρκεια 
λειτουργίασ του Ολοιμερου ςχολείου ιςχφουν τα ίδια μζτρα που ιςχφουν και 
ςτο πρωινό ςχολείο. Σα παιδιά που φοιτοφν ςτο Ολοιμερο χολείο κα ζχουν 
μαηί τουσ ςτθν τςάντα τουσ κρφο γεφμα ςε ατομικζσ ςυςκευαςίεσ για να 
χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά από τα ίδια. Φαγθτά ςε δοχεία που πρζπει 
να ςυντθρθκοφν ςτο ψυγείο και να ηεςτακοφν ςε μεταγενζςτερο χρόνο δε κα 
γίνονται δεκτά.  

 

 Από τθ Πζμπτθ 16 επτεμβρίου 2021 κα λειτουργιςει το τμιμα 
Πρωινισ Ζώνθσ.  Οι εγγεγραμμζνοι μακθτζσ/τριεσ τθσ Πρωινισ Ζϊνθσ  κα 
προςζρχονται ςτθ ςχολικι μονάδα από 07:00΄ -07.15΄π.μ. και  κα τουσ 
υποδζχεται θ υπεφκυνθ εκπαιδευτικόσ. Ο χρόνοσ  προςζλευςθσ  κα τθρθκεί 
αυςτθρά.  Η είςοδοσ κα κλείνει το αργότερο 07:20ϋ.   

 Παρακαλοφμε τουσ γονείσ των Α΄ και Δ΄ τάξεων, να προςκομίςουν ςτο 
χολείο τα δελτία  υγείασ των παιδιϊν τουσ το ςυντομότερο δυνατό. Ωσ 
καταλθκτικι θμερομθνία ορίηεται θ  30θ επτεμβρίου 2021. Σαυτόχρονα, 
παρακαλοφμε τουσ  γονείσ των μακθτϊν/τριϊν τθσ Αϋ τάξθσ να 
τακτοποιιςουν το ςυντομότερο όποια εκκρεμότθτα ζχει μείνει από τθν 
περίοδο των εγγραφϊν.  
 

5. Ενθμζρωςθ γονζων 

Είναι γεγονόσ ότι τα ειδικά μζτρα προςταςίασ μασ αναγκάηουν να 
αλλάξουμε τρόπουσ επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ. Για λόγουσ προςταςίασ 
είμαςτε υποχρεωμζνοι να χρθςιμοποιιςουμε πλζον τα θλεκτρονικά μζςα. 
Λόγω ιδιαιτερότθτασ, θ πρϊτθ ενθμζρωςθ των γονζων και κθδεμόνων των 
μακθτϊν/μακθτριϊν τθσ Α’ τάξθσ κα πραγματοποιθκεί τθν Σετάρτθ 15 
επτεμβρίου 2021, ςτο γυμναςτιριο του ςχολείου ωσ εξισ: 8:15’ -09:00’ για 
τουσ γονείσ του Α1’ τμιματοσ και 9:15’ -10:00’ για τουσ γονείσ του Α2’ 
τμιματοσ. Η είςοδοσ των γονζων κα γίνει από τθν είςοδο του χολείου επί 
τθσ Ακ. Διάκου και τθν εξωτερικι ςκάλα που οδθγεί ςτο Γυμναςτιριο. 

Σα αιτιματα για γονικζσ άδειεσ κα καταγράφονται από τθν επιςτάτρια 
του ςχολείου (κα Κατερίνα) και κα ςασ αποςτζλλονται είτε μζςω παιδιοφ, 
είτε θλεκτρονικά. 
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Οι γονείσ και κθδεμόνεσ των υπόλοιπων τάξεων κα ζχετε τθ δυνατότθτα 
να γνωριςτείτε-ςυνεργαςτείτε με τουσ εκπαιδευτικοφσ των τμθμάτων ςε 
μεταγενζςτερο χρόνο . Για τον τρόπο κα ενθμερωκείτε ζγκαιρα. 

ε περίπτωςθ που επικυμείτε να ςυναντθκείτε με τθ Διοίκθςθ του 
χολείου ι με μζλοσ του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ κα πρζπει να υπάρχει 
προςυνεννόθςθ και κατά τθν προςζλευςι ςασ υποχρεωτικά κα κάνετε χριςθ 
τθσ προςτατευτικισ μάςκασ. Κανείσ γονζασ / κθδεμόνασ δε κα ειςζρχεται ςτο 
ςχολείο χωρίσ προγραμματιςμό. 

 
Για οποιαδιποτε αλλαγι τροποποίθςθ κα ενθμερϊνεςτε με νζεσ 

ανακοινϊςεισ μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, αλλά και ανάρτθςθσ ςτθν 
επίςθμθ ιςτοςελίδα του ςχολείου http://2dim-vriliss.att.sch.gr/ 

 
 

Είμαςτε βζβαιοι ότι κα ςυνεργαςτείτε μαηί μασ προκειμζνου να διαχειριςτοφμε τθ 
νζα κατάςταςθ πραγμάτων και να διαφυλάξουμε τθν υγεία τόςο των παιδιών ςασ,  
των ατόμων του οικογενειακοφ ςασ  περιβάλλοντοσ όςο και τθσ εκπαιδευτικισ 
κοινότθτασ. 
 
 

    Η Διευκφντρια  
 
 

 Μαρία Φακι 

http://2dim-vriliss.att.sch.gr/

