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Αγαπητοί Γονείς 

Και Κηδεμόνες, 

 

Η επαναλειτουργία των Δημοτικών Σχολείων και η επιστροφή των μαθητών/τριών θα 

πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 21   Μαΐου,   με την αυστηρή εφαρμογή των υγειονομικών 

πρωτοκόλλων, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προφύλαξης που λαμβάνονται για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας από τον νέο Κορωνοϊό (COVID-19).Είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό 

στάδιο στην επιστροφή  μας στην κανονικότητα, για την επιτυχία του οποίου η ευθύνη όλων μας 

είναι μεγάλη. Προτεραιότητα όλων είναι η ασφάλεια των μαθητών/τριών και του διδακτικού και 

βοηθητικού προσωπικού των σχολείων για την πρόληψη της διασποράς του ιού.  Έχουν ήδη 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου μας σημαντικές εισηγήσεις για το χειρισμό του  COVID-

19  καθώς και το πρωτόκολλο από την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας.  

Ημερομηνίες Φοίτησης Παιδιών: 

Η Διεύθυνση του σχολείου μας, σε συνεργασία με το προσωπικό, θα  σας ενημερώσουν σε ποια 

Ομάδα εμπίπτει το παιδί σας. Τα παιδιά θα χωριστούν σε 2 ομάδες  : Α’ Ομάδα  -  Β’ Ομάδα  

Με Χρώμα ΜΠΛΕ για την Α΄ Ομάδα δηλώνεται το πρόγραμμα παρουσίας των παιδιών στο σχολείο. 

Με Χρώμα ΠΡΑΣΙΝΟ για την Β΄ Ομἀδα δηλώνεται το πρόγραμμα παρουσίας των παιδιών στο 

σχολείο. 

Με Χρώμα Κόκκινο ( 28/05, 08/06, 11/06 ) δηλώνονται οι σχολικές αργίες που το σχολείο θα είναι 

κλειστό.  
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Κ΄  
Δημοτικό Σχολείο 

Λεμεσού 
Άγιος Παντελεήμονας 

Μένουμε ασφαλείς! 



  Στην κάθε Ομάδα, θα ανατίθεται εργασία κατ’ οίκον για να τη διεκπεραιώνουν τα παιδιά  τις 

ημέρες που δεν θα φοιτούν  στο σχολείο. 

Προσέλευση και Αποχώρηση από το σχολείο: ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ: 

Η είσοδος και η έξοδος για την προσέλευση και αποχώρηση των παιδιών, προς και από το σχολείο, 

θα είναι μέσα από το χώρο στάθμευσης του προσωπικού, ανατολικά, ( ανάμεσα στο σχολικό 

κτίριο και το γειτονικό νηπιαγωγείο). Δε θα υπάρχουν αυτοκίνητα πλέον εκεί και ο χώρος αυτός θα  

χρησιμοποιείται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για την προσέλευση και αποχώρηση των παιδιών. Δεν επιτρέπεται 

πλέον η είσοδος ή έξοδος παιδιών από την κεντρική είσοδο δια μέσου των γραφείων.  

Τα παιδιά εισερχόμενα στο χώρο του σχολείου θα πρέπει να κατευθύνονται αμέσως στην αίθουσα 

διδασκαλίας τους  με ασφάλεια και τηρώντας τις αποστάσεις. Η προσέλευση όλων των παιδιών 

αρχίζει στις 07:30 π.μ. και όχι νωρίτερα, για σκοπούς σωστής τήρησης του Υγειονομικού 

Πρωτοκόλλου και επιτήρησης. Η προσέλευση ολοκληρώνεται στις 07:45 π.μ.   

Η αποχώρηση μαθητών/τριών, η οποία θα γίνεται με συνοδεία εκπαιδευτικού, για σκοπούς 

ασφάλειας διαφοροποιείται και έχει ως ακολούθως: 

Α΄ και Β΄ τάξεις σχολάνουν στις : 12:55μ.μ. 

Γ΄ και Δ΄ τάξεις σχολάνουν στις :  1:00 μ.μ. 

Ε΄ και Στ΄ τάξεις σχολάνουν στις : 1:05 μ.μ. 

Τα  παιδιά  θα πρέπει  να παραλαμβάνονται αμέσως από τους γονείς  για  να μην παρουσιάζεται 

συγχρωτισμός στην έξοδο του σχολείου. 

Είσοδος γονέων/κηδεμόνων στο χώρο του σχολείου: 

Σας  ενημερώνουμε   ότι κανένας/καμία γονέας/κηδεμόνας δεν προσέρχεται, σε καμία περίπτωση, 

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

Οποιαδήποτε επικοινωνία με τη Διεύθυνση και τους  εκπαιδευτικούς γίνεται τηλεφωνικώς  ή με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.    

 Διαλείμματα: 

 Έχουμε ήδη  καταρτίσει  κυλιόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα που θα εφαρμοστεί κατά την 

επαναλειτουργία του σχολείου μας  ώστε να μη συμπίπτει το διάλειμμα πολλών παιδιών. Όσον 

αφορά στο φαγητό θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε και να τονίσουμε ότι δε θα λειτουργεί το 

κυλικείο γι΄ αυτό τα παιδιά πρέπει να φέρνουν καθημερινά  μαζί τους  τόσο το ΦΑΓΗΤΟ όσο και 

το ΝΕΡΟ τους. Η θερμοκρασία έχει ανεβεί τις τελευταίες μέρες έτσι οποιαδήποτε τροφή 

μεταφέρουν από το σπίτι στο σχολείο θα πρέπει να μην μπορεί να αλλοιωθεί εύκολα και το νερό 

τους θα ήταν προτιμότερο να μεταφέρεται σε δοχεία που το διατηρούν δροσερό. 

Χρήση γραφικής ύλης-προσωπικά αντικείμενα: 

Είναι ανάγκη το κάθε παιδί να έχει μαζί του τα απαραίτητα για τη διεξαγωγή της όλης 

εκπαιδευτικής διαδικασίας ( μολύβια,  σβηστήρια, ρίγες, πένες, ψαλίδι, χρώματα, γεωμετρικά 

όργανα, βιβλία τετράδια …….) Δεν επιτρέπεται η ανταλλαγή και χρήση άλλων αντικειμένων 

πέραν των προσωπικών τους. 



Όσον αφορά στα μικρότερα παιδιά θα ήταν καλύτερα να είναι ντυμένα με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε 

να αυτοεξυπηρετούναι. Να αποφύγετε ζώνες μέσης και υποδήματα με κορδόνια.  

Απουσίες παιδιών: 

 Σε περίπτωση απουσίας μαθητών/τριών που είναι αδικαιολόγητη και δεν ανήκουν στις ευπαθείς 

ομάδες, το σχολείο θα επικοινωνεί με τους γονείς/κηδεμόνες και θα καταγράφει τις περιπτώσεις 

που οι γονείς με δική τους ευθύνη δεν φέρνουν τα παιδιά στο σχολείο.  

 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και τη στήριξή σας. 

Μαζί θα τα καταφέρουμε και αυτή τη φορά !!! 

 

                                                                                                                                                   Από το σχολείο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


