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Διευθυντές/Διευθύντριες 

- Δημοτικών Σχολείων 

- Δημόσιων Νηπιαγωγείων 

- Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων 

 

 

Θέμα:    Έναρξη της φοίτησης των παιδιών στα Δημόσια και Κοινοτικά 

Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά Σχολεία 

 

Σε συνέχεια  της απόφασης που λήφθηκε την Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2020 (ypp11206), 

υπενθυμίζουμε ότι τα μαθήματα και η φοίτηση στη Δημοτική, Μέση Γενική και Μέση Τεχνική 

Εκπαίδευση και στα Δημόσια και Κοινοτικά Νηπιαγωγεία, θα αρχίσουν τη Δευτέρα, 14 

Σεπτεμβρίου 2020.  

 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες των τάξεων Β΄- Στ΄ Δημοτικού θα παρουσιαστούν κανονικά στα 

σχολεία τους, με την προσέλευσή τους να αρχίζει στις 7:30 π.μ. και όχι νωρίτερα, για 

σκοπούς σωστής τήρησης των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων επιτήρησης. Η προσέλευση 

ολοκληρώνεται στις 7:45 π.μ.  

 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α΄ τάξης Δημοτικού θα παρουσιαστούν, ωστόσο, στα 

σχολεία την πρώτη ημέρα στις 9.30 π.μ., προκειμένου να μπορέσουν όσοι γονείς/ 

κηδεμόνες το επιθυμούν να συνοδεύσουν τα παιδιά τους εντός του σχολείου, λαμβάνοντας 

όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας (χρήση μάσκας, τήρηση αποστάσεων). Συστήνεται η 

εκ των προτέρων ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων της Α΄ τάξης για την ώρα και τον 

χώρο προσέλευσης. 

 

Ανάλογη διευθέτηση θα γίνει και για τα παιδιά που θα φοιτήσουν για πρώτη φορά στα 

νηπιαγωγεία (Α΄ ηλικιακής κατηγορίας: προδημοτικής τάξης και υποχρεωτικής 

προδημοτικής  εκπαίδευσης, Β΄ και Γ΄ ηλικιακής κατηγορίας).  Για τον σκοπό αυτό, η 

Διεύθυνση του κάθε Νηπιαγωγείου, μετά από συνεννόηση που θα προηγηθεί με τους 

γονείς/κηδεμόνες, θα πρέπει να αναπροσαρμόσει το πρόγραμμα προσαρμογής των 

παιδιών που είχε καθοριστεί.  Οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να ενημερωθούν τόσο για την 
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ώρα προσέλευσης όσο και για την ώρα αποχώρησης των παιδιών τους, με βάση το νέο 

πρόγραμμα προσαρμογής που θα καθοριστεί. Η φοίτηση των παιδιών Α΄ ηλικιακής 

κατηγορίας θα ολοκληρωθεί από την πρώτη μέρα φοίτησής τους και θα αποχωρήσουν 

κανονικά στη 1:05 μ.μ.. Για τα υπόλοιπα  παιδιά (Β΄ και Γ΄ ηλικιακής κατηγορίας), η φοίτησή 

τους θα ολοκληρωθεί ανάλογα με το πρόγραμμα προσαρμογής που θα καθοριστεί από το 

Νηπιαγωγείο και τις ατομικές τους ανάγκες.  

 

 

 

 

  Δρ Μάριος Στυλιανίδης  

Διευθυντής 

Δημοτικής Εκπαίδευσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοιν.   : Γ.Ε.Δ.Ε. 

:  Π.Λ.Ε. Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας 

: Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής 

Εκπαίδευσης, pasygondim@cytanet.com.cy 

: Παγκύπρια Συνομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων, 

pssgdkn@cytanet.com.cy 

:  Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Σχολικών Εφορειών, ellinas@eforialemesou.org.cy 
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