
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 

 

-     Την Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020 ξεκινά η επαναλειτουργία του 2
ου

 Δημοτικού 

Σχολείου Ευκαρπίας. Το σχολείο μας θα υποδεχθεί τους/τις μαθητές/τριες του 

στις 8:15 το πρωί και τα μαθήματα θα συνεχιστούν ως την Παρασκευή 26 

Ιουνίου 2020.  

-     Τα μαθήματα λόγω των νέων συνθηκών και κανόνων που έχουν επιβληθεί 

θα γίνονται ως εξής: Τα τμήματα που οι μαθητές του είναι πάνω από 15, θα 

χωρίζονται σε 2 υποτμήματα, με ίσο αριθμό μαθητών. Τη Δευτέρα, Τετάρτη και 

Παρασκευή θα έρχεται το 1
ο
 υποτμήμα και την Τρίτη και Πέμπτη το 2

ο
 

υποτμήμα. Την επόμενη εβδομάδα τα υποτμήματα θα αλλάξουν ρόλους και το 1
ο
 

υποτμήμα θα έρχεται Τρίτη και Πέμπτη ενώ το 2
ο
 υποτμήμα θα έρχεται Δευτέρα, 

Τετάρτη και Παρασκευή. Αυτό θα επαναλαμβάνεται συνέχεια.  

-    Θα υπάρξει ειδική πρόβλεψη για τους/τις μαθητές/τριες που είναι αδέλφια, 

ώστε να έρχονται στο σχολείο τις ίδιες μέρες.  

-    Ανακοινώσεις για το υποτμήμα που ανήκει το παιδί σας, θα λάβετε άμεσα 

από τον/την εκπαιδευτικό του τμήματος, μέσα στο Σαββατοκύριακο, πριν 

ξεκινήσει από την Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020, το σχολείο.  

-     Στις 8:15 το πρωί, οι γονείς θα συνοδεύουν τους/τις μαθητές/τριες ως την 

είσοδο του σχολείου και θα απομακρύνονται αμέσως, κρατώντας απόσταση 

1,5μ. από τους υπόλοιπους.  

-    Δεν μπορείτε να εισέλθετε στο χώρο του σχολείου για κανένα λόγο. Η 

επικοινωνία με το σχολείο θα γίνεται μόνο τηλεφωνικά. 

-      Το ολοήμερο σχολείο δεν θα λειτουργήσει. Όλοι οι μαθητές/τριες θα 

σχολούν στις 13:15 το μεσημέρι.  

-   Στις 13:15 το μεσημέρι, οι γονείς παραλαμβάνουν τους/τις μαθητές/τριες και 

απομακρύνονται αμέσως, κρατώντας αποστάσεις από τους υπόλοιπους 

τουλάχιστον 1,5μ.   

-    Αν οι μαθητές/τριες δεν αισθάνονται καλά να μην  προσέλθουν καθόλου στο 

σχολείο. 

-    Οι γονείς να είστε σε άμεση ετοιμότητα σε περίπτωση που πρέπει να 

παραλάβετε το παιδί σας πριν την λήξη των μαθημάτων.   

-      Αν έχετε αποφασίσει να μην στείλετε το παιδί σας καθόλου στο σχολείο, 

μέχρι τη λήξη της φετινής σχολικής χρονιάς, πρέπει να μας ειδοποιήσετε και να 

υπογράψετε τη σχετική υπεύθυνη δήλωση απουσίας του μαθητή λόγω Covid-19, 

που σας επισυνάπτουμε και να μας την προσκομίσετε με κάθε πρόσφορο μέσο.   


