
Αγαπητοί μας μαθητές και μαθήτριες, γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του 2ου Δημοτικού 

Σχολείου  Καλαμαριάς, 

Όπως ήδη γνωρίζετε από τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας, την ερχόμενη Δευτέρα 

1/6/2020, επιστρέφουμε στο σχολείο μας, για να ολοκληρώσουμε την εκπαιδευτική διαδικασία 

του σχολικού έτους, μέχρι τις 26/6/2020. 

 Στις  πρωτοφανείς συνθήκες της πανδημίας που ζούμε, ακολουθώντας τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και 

του Υπουργείου Παιδείας, θα προσπαθήσουμε να λειτουργήσουμε αποτελεσματικά, φροντίζοντας 

τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, ώστε να μείνουμε ασφαλείς. Για το λόγο αυτό, τα τμήματα 

χωρίστηκαν στη μέση και οι μισοί μαθητές θα έρθουν την πρώτη εβδομάδα Δευτέρα, Τετάρτη, 

Παρασκευή (ομάδα Α) και οι άλλοι μισοί Τρίτη και Πέμπτη (ομάδα Β). Την επόμενη εβδομάδα οι 

ομάδες Α και Β θα έρθουν αντίστροφα. Η ομάδα στην οποία ανήκετε, έχει αποσταλεί στα 

προσωπικά σας e-mail. Το ωρολόγιο πρόγραμμα παραμένει σχεδόν ως έχει (κάθε δύο εβδομάδες 

οι δύο ομάδες του κάθε τμήματος θα έχουν διδαχθεί την ίδια ύλη). 

Επισημαίνουμε πως η είσοδος των μαθητών και των μαθητριών θα πραγματοποιείται 

αποκλειστικά κατά την πρωινή προσέλευση από τις 8.00 - 8.15, από τις τρεις  πόρτες της αυλής 

του σχολείου και οι μαθητές θα μπαίνουν κατευθείαν στην τάξη, όπου θα γίνεται και η πρωινή 

προσευχή. Για τα διαλείμματα η αυλή του σχολείου έχει χωριστεί σε 13 κομμάτια 1 για κάθε 

τμήμα. Κάθε κομμάτι διαθέτει σκιερό μέρος, αλλά επειδή είναι Ιούνιος μήνας καλύτερα κάθε 

μαθητής/τρια  να έχει και το καπέλο του. Πολλαπλασιάστηκαν οι εφημερίες των εκπαιδευτικών.  

Δεν θα λειτουργήσει το ολοήμερο.  Η αποχώρηση των μαθητών θα γίνεται τμηματικά από τις 

13.15 στις τρεις πόρτες της αυλής, ξεκινώντας από τα τμήματα Α1, Α2, Α3, μετά Β1, Β2, Γ1, μετά 

Γ2, Δ1, Δ2, κατόπιν Ε1, Ε2, ΣΤ1 και τέλος ΣΤ2. 

Στην προσέλευση και στην αποχώρηση θα πρέπει οι γονείς να μην συνωστίζονται. Εμείς οι ίδιοι, 

αγαπητοί μας γονείς, αποτελούμε πρότυπα συμπεριφοράς για τα παιδιά μας, κρατώντας την 

απόσταση ασφαλείας.  

Ως προς τις συνθήκες μέσα στις τάξεις, έχουν εξασφαλιστεί οι αναγκαίες αποστάσεις, τα 

απαραίτητα αντισηπτικά και απολυμαντικά, καθώς και ο συχνός καθαρισμός όλων των χώρων  

από τις καθαρίστριες του σχολείου μας. Το κυλικείο του σχολείου θα παραμείνει κλειστό, γι αυτό 

το λόγο θα πρέπει να φροντίσετε οι μαθητές να έχουν μαζί τους φαγητό και νερό από το σπίτι.  

Κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, κρατάμε τους βασικούς κανόνες υγιεινής:  

 πλένουμε ή απολυμαίνουμε συχνά τα χέρια μας,  

 δεν αγγίζουμε το πρόσωπό μας (στόμα, μύτη και μάτια),  

 κρατάμε τις αποστάσεις μεταξύ μας (τουλάχιστον 1,5 μέτρο),  

 δεν συνωστιζόμαστε,  

 δεν ανταλλάσουμε προσωπικά αντικείμενα καθημερινής χρήσης (στυλό, τετράδια, παιχνίδια)  

 κάθε μαθητής/τρια φέρνει το δικό του/της μαρκαδόρο για να γράφει στον πίνακα της τάξης 

 πριν βγούμε διάλειμμα μαζεύουμε όλα τα βιβλία, τετράδια, κασετίνες από τα θρανίο μας, για 

να απολυμανθούν θρανία και έδρα στη διάρκεια του διαλείμματος 

 βήχουμε ή φταρνιζόμαστε στον αγκώνα μας ή σε χαρτομάντιλο και  



  Η χρήση της μάσκας στο σχολείο είναι προαιρετική και αν χρησιμοποιούμε μάσκα δεν πρέπει 

να την αγγίζουμε (ιδιαίτερα δύσκολο για τους μικρούς μαθητές).  

 

Η εξυπηρέτηση του κοινού, λόγω της πανδημίας COVID19 και προκειμένου να διασφαλίσουμε 

τις αναγκαίες προϋποθέσεις ασφάλειας και υγιεινής των μαθητών/-τριών και των 

εκπαιδευτικών, σε εφαρμογή των διατάξεων, θα γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του email του 

σχολείου ( mail@2dim-kalam.thess.sch.gr ). Σε επείγουσες περιπτώσεις, όποτε δεν είναι εφικτή 

η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση, θα πρέπει να προηγείται ραντεβού (τηλ. 2310411743).  

 

Ο μαθητής/-τρια που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή έρχεται 

σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει σε ομάδα αυξημένου 

κινδύνου, ή ήδη νοσεί, μπορεί με υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα, που είναι αναρτημένη στην 

ιστοσελίδα του σχολείου να την αποστείλει με ηλεκτρονικό μήνυμα στο e-mail του σχολείου ως 

την Τρίτη 2 Ιουνίου και να μην προσέλθει στο σχολείο.  

 

Αγαπητά μας παιδιά,  

Πρέπει όλη μας η καθημερινότητα να επαναπροσδιοριστεί και να προσπαθούμε όλοι μας, με 

υπομονή, συνέπεια, προσπάθεια και υπευθυνότητα να μείνουμε ασφαλείς. 

Αγαπητοί μας γονείς,  

Η συνεργασία σας και η συνεχής υπενθύμιση στα παιδιά σας για την τήρηση των βασικών 

κανόνων υγιεινής, θα διευκολύνει σημαντικά το έργο μας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. 

 

 

Σας περιμένουμε με χαρά 

Η Διευθύντρια & ο Σύλλογος Διδασκόντων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμαριάς. 
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