
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Αγαπητοί γονείς,                                                                                                                   27/5/2020 

Όπως, ήδη, γνωρίζετε ανακοινώθηκε η επαναλειτουργία των Δημοτικών Σχολείων από 

τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου. Τα μαθήματα θα παραταθούν έως την Παρασκευή, 26 Ιουνίου ως 

εξής: 

1. Εφόσον διασφαλίζεται ότι, σε μόνιμη καθημερινή βάση ο αριθμός των παιδιών ενός 

τμήματος είναι μικρότερος του 12 ( με βάση της διαστάσεις των αιθουσών του σχολείου 

μας), τότε θα μπορεί το τμήμα  να λειτουργεί σε καθημερινή βάση με 1,5 μέτρο 

απόσταση ανάμεσα στα θρανία, τα οποία θα έχουν τον ίδιο προσανατολισμό. 

2. Αν οι μαθητές υπερβαίνουν τους 12, τότε το τμήμα θα διαιρείται σε 2 υποτμήματα. 

Αυτά θα λειτουργούν εκ περιτροπής. Δηλαδή το 1ο υποτμήμα : Δευτέρα, Τετάρτη, 

Παρασκευή και το 2ο υποτμήμα : Τρίτη και Πέμπτη. Την επόμενη εβδομάδα θα γίνεται 

το αντίθετο. Η διαδικασία αυτή θα ακολουθηθεί στο σχολείο μας και την Παρασκευή, 29 

Μαΐου θα ενημερωθείτε για το υποτμήμα, που θα ανήκει το παιδί σας. 

3. Το πρωί τα παιδιά θα προσέρχονται κανονικά και τα μαθήματα θ’ αρχίζουν στις 8:15. 

Προβλέπονται διαφορετικές ώρες διαλειμμάτων για την αποφυγή του συγχρωτισμού. 

4. Για την ώρα το Ολοήμερο Τμήμα δε θα λειτουργήσει. 

5. Προβλέπεται φυσικός αερισμός των αιθουσών. Η χρήση της μάσκας θα είναι 

προαιρετική για εκπαιδευτικούς και μαθητές . Στις αίθουσες θα υπάρχουν αντισηπτικά 

και προβλέπεται ο καθαρισμός τους δύο φορές την ημέρα και κατά τη διάρκεια 

λειτουργίας του σχολείου και μετά το πέρας αυτού. 

6. Το κυλικείο του σχολείου θα παραμείνει κλειστό, οπότε τα παιδιά θα πρέπει να έχουν 

μαζί τους φαγητό. 

7. Υπάρχει η δυνατότητα απουσίας μαθητή, με απλή υπεύθυνη δήλωση του γονέα περί 

ύπαρξης ατόμου στο σπίτι, που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου.  

Πατήστε εδώ για κατεβάσετε και να συμπληρώσετε την Υπεύθυνη Δήλωση. 

Προκειμένου να οργανώσουμε με τον καλύτερο τρόπο την ασφαλή επάνοδο των 

μαθητών/τριών μας, παρακαλείσθε όσοι δεν επιθυμείτε να στείλετε τα παιδιά σας στο 

σχολείο, να συμπληρώσετε την Υπεύθυνη Δήλωση που επισυνάπτεται και να τη στείλετε 

ηλεκτρονικά στο e-mail: mail@6dim-stavroup.thess.sch.gr ή να την προσκομίσετε στο 

σχολείο οι ίδιοι. 

Όσοι γονείς δε στείλετε την Υπεύθυνη Δήλωση, εξυπακούεται ότι το παιδί σας θα 

παρακολουθεί κανονικά τα μαθήματα. 

Την Παρασκευή 29 Μαΐου θα ενημερωθείτε με ηλεκτρονικό μήνυμα και από την 

ιστοσελίδα του σχολείου για το υποτμήμα (και τις ημέρες) στο οποίο θα παρακολουθεί 

το παιδί σας.                                                                                                           

https://drive.google.com/open?id=12KeFEflNS_cbaRbPmv2G-ME8VpgaBX5W
mailto:mail@6dim-stavroup.thess.sch.gr

