
Γλυφάδα 29/05/2020                   Αρ.Πρ. 131/29-05-2020 

 

Ενημέρωση μαθητών/τριών, Γονέων και Κηδεμόνων 

2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

 

 Σύμφωνα με την υπ΄αρ. 63417/ΓΔ4/26-05-2020 εγκύκλιο με θέμα: 

«Επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης», προχωρήσαμε στον χωρισμό των τμημάτων σε 

υποτμήματα ίσης δυναμικότητας, στα οποία θα εφαρμόζεται εκ 

περιτροπής διδασκαλία κατά τα οριζόμενα στην υπ΄αρ. 

51888/ΓΔ4/06-05-2020ΚΥΑ. 

 

 Έτσι τη Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή της α΄εβδομάδας 

λειτουργίας της σχολικής μονάδας θα προσέρχονται οι μαθητές 

της Α΄ΟΜΑΔΑΣ κι ακολούθως την Τρίτη και την  Πέμπτη της 

β΄εβδομάδας, έτσι ώστε εντός 15/θημέρου να συμπληρώνουν 

μαθήματα μίας εβδομάδας, δηλαδή από 1/06/2020 έως 

12/06/2020. 

 

 

 Αντιστοίχως οι μαθητές της Β΄ΟΜΑΔΑΣ θα προσέρχονται την 

α΄εβδομάδα λειτουργίας την Τρίτη και την Πέμπτη, ενώ τη 

β΄εβδομάδα  τη Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή.  

 

 

 Κατ΄ αυτόν τον τρόπο θα λειτουργήσει η σχολική μονάδα και 

κατά το δεύτερο 15/θημερο από 15/06/2020 έως και 26/06/2020 

στην περίπτωση που δεν σημειωθεί ενοποίηση τμήματος. 

 

 Οι μαθητές θα ενημερώνονται, σχετικά με την ομάδα στην 

οποία ανήκουν, μέσω email από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό 

του τμήματος τους ΑΤΟΜΙΚΑ. Δεν θα αναρτηθούν οι πίνακες 

των ομάδων και τα ονόματα των παιδιών στην ιστοσελίδα του 

σχολείου, λόγω προσωπικών στοιχείων και δεδομένων. 



 

 Σύμφωνα με το ΦΕΚ Αρ.φύλλου 2026 /27-05-2020, εδάφιο 4,  

απόφαση υπ΄αρ. 63314/ΓΔ4, δεν θα πραγματοποιείται 

συγκέντρωση μαθητών στον προαύλιο χώρο πριν την έναρξη του 

ωρολογίου προγράμματος και η καθιερωμένη διαδικασία θα 

πραγματοποιείται εντός των αιθουσών. 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Ειδικότερα ως προς τον κανονισμό λειτουργίας της σχολικής μονάδας 

επισημαίνονται τα εξής: 

1. Η είσοδος και η αποχώρηση των μαθητών του 2
ου

 Δημοτικού 

Σχολείου Γλυφάδας θα γίνεται κατά αποκλειστικότητα από την 

πάροδο της οδού Δημοκρατίας. 

 

2. Οι μαθητές θα κρατούν αποστάσεις κατά την είσοδό τους στο 

προαύλιο. 

 

 

3. Θα εισέρχονται με τάξη στο εσωτερικό του κτιρίου ως εξής:  

-Από το α΄κλιμακοστάσιο, προς την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, 

η Γ΄ και Δ΄ τάξη. 

 

-Από το β΄κεντρικό κλιμακοστάσιο η Α΄ και Β΄ τάξη. 

 

-Από το γ΄κλιμακοστάσιο, πλησίον της παρόδου Δημοκρατίας, η 

Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη. 

 

4. Η άνοδος στις αίθουσες θα εξακολουθεί να γίνεται πάντοτε 

κρατώντας αποστάσεις, τηρώντας τις σημάνσεις στο δάπεδο των 

διαδρόμων. 

 

5. Πριν εισέλθουν οι μαθητές στην αίθουσα θα κάνουν αντισηψία, 

καθώς και την ώρα που θα εξέρχονται για διάλειμμα. 

 



 

6.  Οι εκπαιδευτικοί θα τους αναμένουν στις αίθουσες των τμημάτων 

τους και θα τους υποδεικνύουν τις προκαθορισμένες θέσεις τους. 

 

7. Δεν επιτρέπεται καμία μετακίνηση θρανίου και αλλαγή θέσης. 

 

8. Στα διαλείμματα οι μαθητές κατεβαίνουν στον αύλειο χώρο 

συνοδεία των εκπαιδευτικών, κρατώντας πάντα αποστάσεις στην 

αυλή και τηρώντας τους κανόνες υγιεινής, υπακούοντας στις 

νουθεσίες / συμβουλές των δασκάλων τους. Τηρείται ευλαβικά η 

κοινωνική αποστασιοποίηση. 

 

9. Ο χώρος προαυλισμού των τμημάτων είναι καθορισμένος και θα 

τηρείται κατόπιν υποδείξεων των εκπαιδευτικών του σχολείου.  

 

-Χώρος γηπέδου, ΣΤ΄ τάξη 

 

-Χώρος κιόσκι, Δ΄ τάξη 

-Χώρος αριστερού τμήματος κεντρικού αύλειου χώρου και τυφλού 

σημείου, Γ΄ τάξη 

- Χώρος δεξιού τμήματος κεντρικού αύλειου χώρου και ράμπας, Ε΄ 

τάξη 

- Βορειοδυτικός αύλειος χώρος, κηπάριο Δημοκρατίας και Ελευθ. 

Βενιζέλου, Α΄ και Β΄ τάξη. 

 

10. Οι μικροί μαθητές/τριες των Α΄ και Β΄ τάξεων θα εξέρχονται 

πρώτοι/ες για διάλειμμα και τελευταίοι θα αποχωρούν μετά το 

πέρας του διαλείμματος προς τις αίθουσες, ώστε να 

διασφαλίζονται ακόμη περισσότερο και να κινούνται με 

μεγαλύτερη άνεση υπό των παροτρύνσεων των εκπαιδευτικών 

τους. Αυξημένος αριθμός εφημερευόντων έχει προβλεφθεί για τον 

συγκεκριμένο χώρο, εξαιτίας της ιδιαιτερότητας που ανακύπτει και 

του νεαρού της ηλικίας των μαθητών μας. 

 

11. Μετά τα διαλείμματα οι μαθητές με την επάνοδό τους στις 

αίθουσες θα προχωρούν σε σχολαστική αντισηψία. 

 

 



12. Η σχολική βιβλιοθήκη αναστέλλει την λειτουργία της και κάθε 

μαθητής/τρια επιστρέφει τα βιβλία που έχει δανειστεί στον 

εκπαιδευτικό της τάξης. 

 

13. Χώρος απομόνωσης σε περίπτωση αδιαθεσίας και μέχρι να έρθουν 

οι γονείς να παραλάβουν τον μαθητή/τρια ορίζεται η βιβλιοθήκη. 

 

 

14. Η ενημέρωση των γονέων θα γίνεται μέσω των εκπαιδευτικών με 

τηλεφωνική επικοινωνία,email,και μέσω blog του σχολείου. 

 

15. Δεν επιτρέπεται η ανταλλαγή μαθητικών αντικειμένων ή 

εξοπλισμού (γόμες, ξύστρες, μολύβια κτλ). 

 

 

16. Συστήνεται η αγορά για κάθε μαθητή/τρια ατομικά ειδικού 

μαρκαδόρου για πίνακα πορσελάνης, ώστε να αποφευχθεί η κοινή 

χρήση  ενός μαρκαδόρου. 

 

17. Απαγορεύονται τα παιχνίδια με την μπάλα στον χώρο του γηπέδου 

και σε κάθε άλλο τμήμα του προαυλείου και γενικότερα κατά τη 

διεξαγωγή των μαθημάτων. 

 

 

18. Κατά την προσέλευση των μαθητών στις τουαλέτες θα τηρούνται 

αυστηρά οι αποστάσεις σύμφωνα με τη σήμανση του δαπέδου και 

στις σκάλες. 

  

19. Απαγορεύεται τα παιδιά να πίνουν νερό απευθείας από τη βρύση. 

Καθένα θα έχει στην τσάντα του ένα μπουκάλι με νερό ή 

παγουρίνο, χαρτομάντιλα για φτέρνισμα ή βήχα και θα αποφεύγει 

να ανταλλάσσει είδη γραφικής ύλης ή προσωπικά αντικείμενα με 

τους συμμαθητές του. 

 

20. ΠΡΟΣΟΧΗ: 

 

 

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ 

ΔΕΝ ΘΑ ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟ 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1/06/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 26/06/2020 



ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΣ, 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ 

ΓΕΓΟΝΟΣ ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ 

ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ. 

 

 

 

Ευχόμαστε καλή επάνοδο 

Καλή πρόοδο με υγεία! 

 

 

Η Δ/ΝΣΗ ΚΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ  

ΤΟΥ 2
ΟΥ

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 

 


