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Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας του Α΄Δημοτικού Τσερίου,  
η Διεύθυνση και το διδακτικό προσωπικό του σχολείου, σας ευχόμαστε μια δημιουργική και 
παραγωγική σχολική χρονιά, παρόλες τις αντιξοότητες που επικρατούν και τη σημαδεύουν. Τα 
παιδιά επιστρέφουν πίσω στο σχολείο σε συνθήκες κορωνοϊού και φέτος, κι αυτό δυστυχώς 
ανατρέπει πολλές καταστάσεις και δεδομένα του σχολείου που θεωρούσαν φυσιολογικά και 
αυτονόητα. Δυστυχώς η επιστροφή τους θα γίνει με την αυστηρή εφαρμογή των υγειονομικών 
πρωτοκόλλων, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προφύλαξης που λαμβάνονται για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας από το νέο κορωνοϊό (COVID-19). Παρόλα αυτά σας διαβεβαιώνουμε 
ότι ξεκινούμε με αισιοδοξία το έργο μας με γνώμονα το καλό των μαθητών μας, κι ευελπιστούμε ότι 
όλα αυτά δεν θα επηρεάσουν την ποιότητα της μάθησης που θέλουμε να προσφέρουμε, αλλά θα 
γίνουν απλά ρουτίνα που πρέπει να ακολουθούμε για την υγεία όλων μας. Η συναισθηματική και 
ψυχική ενδυνάμωση των μαθητών μας υπό τις συνθήκες πανδημίας  ήταν και είναι στόχος υπό 
έμφαση. 
 
Το μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο είναι ένα μέσο επικοινωνίας που θα έχουμε, κι εύχομαι να το βρείτε 
χρήσιμο και βοηθητικό. Παράλληλα για άμεση ενημέρωση, διάφορες ανακοινώσεις θα αναρτώνται 
στην ιστοσελίδα του σχολείου μας. Παρακαλείστε οι γονείς των παιδιών της Α΄ τάξης,  όπως 
συμπληρώσετε και υπογράψετε τη δήλωση για αποδοχή μηνυμάτων που θα σας δοθεί.  
Δόθηκε επίσης σε όλα τα  παιδιά του σχολείου, ένας φάκελος, τον οποίο θα ονομάζουμε Φάκελο 
Επικοινωνίας για τις  ανακοινώσεις, επιστολές και ενημερωτικά έντυπα που θα τους δίνονται από το 
σχολείο, ώστε να μπορείτε κι εσείς με ευκολία να τα παίρνετε και να ενημερώνεστε σχετικά. Με τον 

ίδιο τρόπο κι εσείς μπορείτε να αποστέλνετε στο σχολείο ο,τιδήποτε θέλετε.  

 
Το σχολείο, αν και κλειστό κυριολεκτικά για λόγους ασφαλείας από τις 7:45πμ μέχρι τις 1:05μμ, και  
σε συνδυασμό με το υγειονομικό πρωτόκολλο, όπου η είσοδος στο σχολείο και η φυσική παρουσία 
απαγορεύονται αυστηρά,  εντούτοις  παραμένει ΑΝΟΙΚΤΟ προς όλους σας με άλλους όμως 
τρόπους. Η επικοινωνία είναι δεδομένη μέσα από τις Ώρες Επικοινωνίας που θα έχουμε στο 
πρόγραμμα, αλλά και μέσω της ιστοσελίδας μας, υπηρεσία μηνυμάτων sms, και κοινοτήτων 
viber. 

 
Στο δελτίο αυτό παρατίθονται προς ενημέρωσή σας οι σχολικοί κανονισμοί που αφορούν στην 
ασφάλεια και υγεία των παιδιών και παρακαλείστε όπως τους διαβάσετε με προσοχή και δείξετε 
τον ανάλογο σεβασμό για την τήρησή τους, ώστε το σχολείο να λειτουργεί σωστά και δίκαια για το 
καλό των παιδιών μας.  

Η διευθύντρια του σχολείου, 
Δρ. Ευτυχία Παρλά 
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     ΕΙΣΟΔΟΣ 1 

Α1, Β2, Ε2, Ε3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

ΕΙΣΟΔΟΣ 2 

                                     Στ1,Στ2, Δ1, Δ2, Γ1,2 

ΕΙΣΟΔΟΣ 3 

  Α2 , Β1, Γ2, Ε1 

Τα παιδιά θα εισέρχονται ή θα αποχωρούν από το σχολείο βγαίνοντας από τις ίδιες εισόδους-

εξόδους. Στα αδέλφια διαφορετικών ηλικιών επιτρέπεται να έρχονται ή να φεύγουν μαζί από 

την είσοδο -έξοδο που ισχύει για το μικρότερο σε ηλικία παιδί . 

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΠΑΝ κανένας/καμία γονέας/κηδεμόνας δεν εισέρχεται στον 

χώρο του σχολείου, ούτε κατά την προσέλευση, ούτε κατά την αποχώρηση των παιδιών, 

ούτε σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. Οποιαδήποτε επικοινωνία με εκπαιδευτικούς γίνεται 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
  
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

1. Προσέλευση -Αποχώρηση μαθητών/τριών 

Η προσέλευση όλων των παιδιών  πρέπει να αρχίζει στις 7:30 π.μ. και όχι νωρίτερα, για 
σκοπούς σωστής τήρησης του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου. Για εξυπηρέτηση των παιδιών 
που πρέπει να έρχονται νωρίτερα στο σχολείο λειτουργεί Πρωινή Επιτήρηση, από τον 
Σύνδεσμο Γονέων (07:00-07:30). Οι είσοδοι-έξοδοι του σχολείου κλειδώνονται. Μετά τις 
7:45 π.μ. λειτουργεί μόνο η κεντρική είσοδος με τη χρήση του θυροτηλεφώνου. 

 

Για αποφυγή του συγχρωτισμού, θα χρησιμοποιούνται κατ’ εξαίρεση τρεις είσοδοι/ έξοδοι 
του σχολείου,  όπως φαίνονται στο σχεδιάγραμμα πιο κάτω.  
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τηλεφωνικώς στο τηλέφωνο 22 380356 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με οποιοδήποτε 

άλλο τρόπο θα συμφωνήσετε μεταξύ σας.  

2. Σε περίπτωση που το παιδί σας θα καθυστερήσει να προσέλθει στο σχολείο, ή θα 
απουσιάσει παρακαλείστε να ενημερώνετε έγκαιρα τη γραμματέα του σχολείου ή το 
δάσκαλο/τη δασκάλα του παιδιού σας τηλεφωνικώς στο 22380356. Για τις απουσίες 
συμπληρώνετε το Δελτίο Απουσίας που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του σχολείου. Για απουσία 
πέραν των πέντε ημερών για λόγους υγείας, απαιτείται ιατρικό πιστοποιητικό. 
3) Σε περίπτωση που το παιδί σας θα πρέπει να αποχωρήσει πριν από τη λήξη των μαθημάτων 
ή θα πρέπει να απουσιάσει για κάποιες ώρες, κατά τη διάρκεια της ημέρας, καλείστε να 
ενημερώνετε σχετικά τη γραμματεία/Διεύθυνση του Σχολείου, κατ’ ιδίαν, συμπληρώνοντας και 
υπογράφοντας σχετικό Δελτίο Αποχώρησης.  Κανένα παιδί δεν μπορεί να αποχωρήσει από το 
σχολείο χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση του σχολείου. 
Λόγω του ότι στο σχολείο εφαρμόζεται η πολιτική της ελεγχόμενης εισόδου με θυροτηλέφωνο, 
σε περίπτωση αργοπορίας, παρακαλείστε όπως συνοδεύσετε το παιδί σας στο σχολείο και 
συμπληρώσετε το βιβλίο που αφορά στις άδειες εισόδου/εξόδου. 
Ασφάλεια προσωπικών αντικειμένων 
Οι μαθητές δεν ενδείκνυται να φορούν στο σχολείο κοσμήματα και ρολόγια μεγάλης αξίας, για 
ευνόητους λόγους. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση απώλειάς τους, το σχολείο δε φέρει καμία 
ευθύνη. Παράλληλα, κυρίως για λόγους ασφάλειας των ίδιων των μαθητών, συστήνεται την 
ημέρα που έχουν Φυσική Αγωγή να μη φορούν καθόλου κοσμήματα ή ρολόγια. 
  
Πρώτες βοήθειες και φαρμακευτική αγωγή 
Φαρμακευτική αγωγή μπορεί να παρασχεθεί στους μαθητές, με την ενεργό εμπλοκή των 
εκπαιδευτικών στα σχολεία, εφόσον τηρούνται οι εξής προϋποθέσεις: 
(α) η συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή συστήνεται γραπτώς από γιατρό, 
(β) υπάρχει γραπτή συγκατάθεση του γονέα/κηδεμόνα, 
(γ) ο εκπαιδευτικός (υπεύθυνος τμήματος ή δάσκάλα ΕΕ ή συνοδός ) έχει 
ενημερωθεί για τον τρόπο χορήγησης των φαρμάκων και έχει σχετική γνώση και 
δεξιότητα γι� αυτή τη βοήθεια, 
(δ) ο εκπαιδευτικός ενεργεί στη βάση της εθελοντικής προσφοράς προς το συνάνθρωπο. 
 
Συστήνεται όταν τα παιδιά είναι άρρωστα και παίρνουν φάρμακα  να παραμένουν στο σπίτι 
μέχρι να ξεπεραστεί το πρόβλημα. 
 

 
 

 

 

 

Βιβλία, τετράδια που δε χρειάζονται  τα παιδιά στο σπίτι μπορεί να παραμένουν στο σχολείο, 
στο κουτί που αγοράστηκε κατά την περσινή σχολική χρονιά και που τα παιδιά αφήνουν στο 
θρανίο τους. Το ίδιο κουτί θα αγοραστεί φέτος και για τα παιδιά των Α΄τάξεων. (Θα δοθεί 
ξεχωριστή Ανακοίνωση) 

 

Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα-Σχολική Τσάντα – Κουτί φύλαξης αντικειμένων στην τάξη 
Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθητών θα δοθεί σύντομα στα παιδιά αφού δοκιμαστεί 
πρώτα. Συνιστούμε στη σχολική τσάντα να υπάρχουν μόνο τα αναγκαία σχολικά βιβλία  
λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταφορά υπερβολικού βάρους από τα παιδιά μπορεί να τους 
προκαλέσει προβλήματα υγείας. Σε κανένα παιδί δε θα επιτρέπεται να τηλεφωνήσει στους 
γονείς του για να του φέρουν βιβλία που τυχόν θα  έχει ξεχάσει.  

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

Μαθητική στολή - ατομική καθαριότητα – τήρηση υγειονομικών πρωτοκόλλων                                                   
Σύμφωνα με τους κανονισμούς του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, οι 
μαθητές θα πρέπει να έρχονται στο σχολείο ντυμένοι με στολή, όπως αυτή έχει 
καθοριστεί από το σχολείο σε  συνεργασία με το Σύνδεσμο Γονέων. Παρακαλούμε 
όπως οι κανονισμοί που αφορούν τη στολή τηρούνται απ’ όλα τα παιδιά, γιατί έτσι 
εξασφαλίζεται η ισότητα και ισοτιμία ανάμεσά τους.  
 
 Η όλη εμφάνιση των παιδιών πρέπει να είναι ευπρεπής με καθαρά ρούχα και καθαρά 
περιποιημένα μαλλιά. Για να προλάβουμε το πρόβλημα με τις ψείρες τα αγόρια πρέπει να 
έχουν κοντά μαλλιά και τα κορίτσια να τα έχουν μαζεμένα. Συστήνεται όπως κάθε 
Σαββατοκύριακο να γίνεται έλεγχος για τις ψείρες. Απαγορεύονται τα βαμμένα νύχια. 
ΑΓΟΡΙΑ: ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΤΟΛΗ: γκρίζο παντελόνι μακρύ και άσπρο πουκάμισο, μπλε τρικό και       
                                                σακάκι, μαύρα παπούτσια. 
               ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ : γκρίζο παντελόνι ( κοντό ή μακρύ) και άσπρη  
                                                      φανελίτσα, μπλε τρικό και σακάκι, μαύρα   
                                                       ή αθλητικά παπούτσια.            
ΚΟΡΙΤΣΙΑ: ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΤΟΛΗ: μπλε φούστα και άσπρο πουκάμισο, μπλε τρικό και σακάκι  
                                                    άσπρες κάλτσες ή καλσόν και μαύρα παπούτσια. 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ: γκρίζα φούστα ή μπλε, γκρίζο παντελόνι και άσπρη   
                                      φανελίτσα, μπλε τρικό και σακάκι, μαύρα  ή αθλητικά παπούτσια. 
Για τους χειμερινούς μήνες τα παιδιά μπορούν να φορούν σκέτες, γκρίζες φόρμες χωρίς 
σχέδια, μάρκες κλπ 
 
Στολή Γυμναστικής : 
Θερινή :μπλε ή μαύρο παντελονάκι, άσπρη φανέλα, παπούτσια γυμναστικής.  
 
 
Στο σχολείο γίνεται προσπάθεια όπως τηρούνται πιστά τα Υγειονομικά 
Πρωτόκολλα και συστήνεται   όπως τα παιδιά  πλένουν συχνά τα χέρια 
τους,  χρησιμοποιούν τα αντισηπτικά και αν επιθυμούν  να κάνουν 
χρήση της προστατευτικής μάσκας.  

 
 

Κινητά τηλέφωνα. 
Η μεταφορά και η χρήση κινητών τηλεφώνων από τα παιδιά στο σχολείο 
απαγορεύεται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, ότι παρά τις οδηγίες παιδιά 
φέρουν κινητό, αυτό θα κατάσχεται και θα επιστρέφεται μόνο στον ίδιο το 
γονιό.  

 

Φωτογράφιση/βιντεογράφηση των παιδιών 
Κατά τη διάρκεια του σχολικού έργου είτε για λόγους τεκμηρίωσης, προβολής ή αξιολόγησης 
της εργασίας μας πολλές φορές χρειάζεται να φωτογραφίσουμε ή να βιντεογραφήσουμε τα 
παιδιά την ώρα που εργάζονται. Παρακαλείστε να δώσετε τη γραπτή σας συγκατάθεση στο 
έντυπο που σας δόθηκε για φωτογράφιση/βιντεογράφηση του παιδιού σας. Έχετε τη 
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διαβεβαίωσή μας ότι είμαστε ευαισθητοποιημένοι και εφαρμόζουμε ρητά το νόμο που αφορά 
στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.   

 

Υγιεινή διατροφή στο σχολείο  - Λειτουργία 
κυλικείου 
Η καθημερινή διατροφή των παιδιών 
σχετίζεται άμεσα με την υγεία τους και επειδή 
οι σωστές βάσεις και συνήθειες εδραιώνονται 
από νωρίς στη ζωή μας, το σχολείο πρέπει να 
δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα αυτά 
και να εφαρμόζει αυστηρά τους νόμους που 
αφορούν στη λειτουργία των σχολικών κυλικείων. Παρακαλούμε όπως κι εσείς σεβαστείτε τη 
σχολική πολιτική για τη διατροφή των παιδιών και συνεργαστείτε, ώστε τα μηνύματα που θα 
δίνονται στα παιδιά να είναι κοινά. Στο σχολείο δεν επιτρέπονται τα γλυκά όπως οι 
καραμέλες, τα γλειφιτζούρια, τα φρουτάκια, τα κρουασάν, τα ανθρακούχα αναψυκτικά και 
τα αλμυρά με σφολιάτες, καθώς και τα πατατάκια (τσιπς). 
 
Το κυλικείο θα λειτουργεί στη βάση των σχετικών υγειονομικών πρωτοκόλλων, αφού όλα τα 
αρτοποιητικά είδη και τα σάντουιτς θα είναι κλειστά σε ατομικές συσκευασίες. Για καλύτερη 
εξυπηρέτηση των παιδιών από το κυλικείο μπορείτε να επικοινωνείτε με την υπεύθυνη του 
κυλικείου κυρία Μαρία Ζένιου στο 96 795479 από την προηγουμένη για παραγγελίες. Όσοι 
δεν επιθυμείτε το παιδί σας να παίρνει ρέστα, παρακαλώ να βάζετε το ακριβές ποσό σε 
σακουλάκι, το οποίο θα δίνουν την ώρα που θα ψωνίζουν.  
Ο νέος τιμοκατάλογος εσωκλείεται στον Φάκελο Επικοινωνίας για ενημέρωσή σας σχετικά με 
τα εγκεκριμένα είδη και τις τιμές τους. 
Υπενθυμίζουμε οι τούρτες γενεθλίων  δεν επιτρέπονται στο σχολείο και συστήνεται όπως τα 
κεραστικά στις ονομαστικές γιορτές να είναι όσο το δυνατόν πιο υγιεινά και να είναι ατομικά 
συσκευασμένα.  

 

 

 

 

Σημείωση: Σας υπενθυμίζουμε ότι τα εξής έντυπα τα οποία περιλήφθηκαν στον Φάκελο 
Επικοινωνίας των παιδιών, πρέπει να επιστραφούν στο σχολείο μέχρι την 
Παρασκευή,18/9/2021: 

 
1.   Ατομικό Πληροφοριακό Δελτίο Μαθητή  
2.  Έντυπο γραπτής συγκατάθεσης για δημοσιοποίηση φωτογραφικού υλικού και βίντεο 

παιδιού/ών  
3. Έντυπο γραπτής συγκατάθεσης για αποδοχή γραπτών μηνυμάτων μέσω τηλεφώνου 

sms, για τους γονείς των παιδιών στην Α΄τάξη.  
4. Έντυπο Πολιτικής Άμυνας  
 

 
 

 


