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Προσ τουσ γονείσ και κθδεμόνεσ των μακθτριϊν και των μακθτϊν του 1ου Γυμναςίου Ιλίου. 

Θζμα: Επιςτολι τθσ διευκφντριασ  του ςχολείου ςχετικά με τθν επαναλειτουργία του από 

18/5/2020 

 

Αγαπθτοί γονείσ και κθδεμόνεσ, 

Σασ ενθμερϊνουμε ότι το ςχολείο μασ είναι πλιρωσ προετοιμαςμζνο για να  

επαναλειτουργιςει από τθ Δευτζρα 18 Μαΐου 2020. 

 

Μετά από μία μακρά περίοδο εγκλειςμοφ, πράγμα το οποίο ιταν πολφ δφςκολο και για μασ 

αλλά προπάντων για τουσ εφιβουσ μασ, το ςχολείο ειςζρχεται ςε μία νζα κανονικότθτα θ 

οποία δεν μοιάηει με τθν παλιά. Ενόψει λοιπόν τθσ επαναλειτουργίασ, επιςθμαίνω τα εξισ:  

 Θα πρζπει οι μακθτζσ να ςυμμορφώνονται με τισ οδθγίεσ του ΕΟΔΥ. Σε περίπτωςθ 

που ο μακθτισ μετά από αυςτθρζσ ςυςτάςεισ δεν ςυμμορφώνεται, κα ειδοποιείται ο 

κθδεμόνασ και ο μακθτισ κα απομακρφνεται από το ςχολείο.  

 Επειδι βάςει τθσ απόφαςθσ δε κα λειτουργεί το κυλικείο, κα πρζπει να ζρχεται το 

παιδί ςτο ςχολείο με ζνα μπουκάλι νερό για να αποφεφγεται θ επαφι με τισ βρφςεσ 

του ςχολείου και το απαραίτθτο κολατςιό. Απαγορεφεται οι μακθτζσ να παραγγζλνουν 

ςνακ και αναψυκτικά και να τα παραλαμβάνουν από διανομζα από τα κιγκλιδϊματα 

του ςχολείου κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ωραρίου.  

 Οι γονείσ δεν επιτρζπεται να επιςκζπτονται το ςχολείο. 

 Σφμφωνα με οδθγία του υπουργείου Παιδείασ, τα ςχολικά βιβλία των παιδιών πρζπει 

να διατθρθκοφν ςε άριςτθ κατάςταςθ και να φυλαχκοφν. 

 Δε κα γίνεται πρωινι προςευχι, οι μακθτζσ κα πθγαίνουν κατευκείαν ςτισ τάξεισ τουσ. 

 Συνίςταται αυςτθρά  από το Υπουργείο Παιδείασ και το Σφλλογο Διδαςκόντων όλα τα 

παιδιά να απολυμαίνουν τακτικά τα χζρια τουσ κακϊσ και να φοροφν προαιρετικά 

μάςκα. Το ςχολείο ζχει φροντίςει ϊςτε να υπάρχει πλικοσ κακαριςτικϊν και ςτισ 

αίκουςεσ και ςτισ τουαλζτεσ των παιδιϊν. Καλό όμωσ κα ιταν να ζχουν τα παιδιά μαηί 

τουσ το προςωπικό τουσ αντιςθπτικό ι υγρά αντιβακτθριδιακά μαντθλάκια ώςτε να 

αποφεφγεται ο ςυνωςτιςμόσ. 

 Τα παιδιά απαγορεφεται να φζρνουν τα κινθτά τουσ τθλζφωνα ςτο ςχολείο και να τα 

παραδίδουν ςτο γραφείο τθσ διεφκυνςθσ, όπωσ ςυνθκιηόταν, για τθν αποφυγι 

ςυνωςτιςμοφ.  

 Γνωρίηοντασ ότι επικρατεί δίκαια ζνασ φόβοσ και μία ανθςυχία για το ςυγχρωτιςμό του 

μακθτικοφ πλθκυςμοφ ςτουσ χϊρουσ του ςχολείου, ζχουμε φροντίςει να 



προαυλίηονται ςε ξεχωριςτοφσ χϊρουσ. Θα πρζπει οι μακθτζσ να ςυμμορφώνονται 

απόλυτα με τισ υποδείξεισ των εφθμερευόντων. 

 Οι μακθτζσ κα πρζπει να διατθροφν αποςτάςεισ μεταξφ τουσ. 

 Είναι ςθμαντικό οι μακθτζσ πριν ξεκινιςουν το πρωί από το ςπίτι τουσ, να ζχουν 

φροντίςει να ζχουν όλα αυτά που χρειάηονται για τθν ςυγκεκριμζνθ θμζρα ςτο 

ςχολείο, ζτςι ϊςτε να μθν δανείηονται ι να δανείηουν αντικείμενα όπωσ ςτυλό, 

μολφβια, γόμεσ, τετράδια, γεωμετρικά όργανα κ.ά.  

 Όταν οι μακθτζσ ςχολάνε, κα πρζπει να μθν παραμζνουν ζξω από το ςχολείο, αλλά να 

επιςτρζφουν ςπίτι τουσ. 

 Δε κα πρζπει οι μακθτζσ να ζρχονται ζξω από το ςχολείο και να παραμζνουν εκεί τισ 

θμζρεσ που δεν φοιτοφν ςτο ςχολείο. 

 Οι μακθτζσ των οποίων οι γονείσ με υπεφκυνθ διλωςθ μασ ζχουν γνωςτοποιιςει ότι δε 

κα προςζρχονται ςτο ςχολείο για όλο το διάςτθμα μζχρι τθ λιξθ του ςχολικοφ ζτουσ 

(12-6-2020) κα παρακολουκοφν τα μακιματα τουσ με τθν εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ. 

Οι μακθτζσ κάκε τμιματοσ κα χωριςτοφν ςε Α και Β ομάδα ζτςι όπωσ κάνουν ςτο μάκθμα 

τθσ Πλθροφορικισ και τθσ Τεχνολογίασ. Οι μακθτζσ τθσ Α ομάδασ κα ζρκουν τθν πρϊτθ 

βδομάδα (18-5-20 ζωσ 22-5-20) τισ θμζρεσ Δευτζρα, Τετάρτθ και Παραςκευι ενϊ οι μακθτζσ 

τθσ Β Ομάδασ κα ζρκουν Τρίτθ και Πζμπτθ. Τθ δεφτερθ εβδομάδα λειτουργίασ του ςχολείου οι 

μακθτζσ κα παρακολουκιςουν αντίςτροφα το ςχολικό πρόγραμμα. 

Ουςιαςτικά ςε όλο το διάςτθμα, κα γίνουν μόνο εννζα μζρεσ μακθμάτων. Σφμφωνα με τισ 

οδθγίεσ του Υπουργείου Παιδείασ όποιοσ κθδεμόνασ επικυμεί να μθν προςζλκει το παιδί ςτο 

ςχολείο κρίνοντασ ότι ζχει επιςφαλι υγεία ι εξαιτίασ του γεγονότοσ ότι βρίςκονται ςτο ςπίτι 

άτομα μεγάλθσ θλικίασ ι άτομα με υποκείμενα νοςιματα μπορεί να υποβάλλει υπεφκυνθ 

διλωςθ που να αναφζρει: «το τζκνο μου ανικει ςε ομάδα αυξθμζνου κινδφνου για νόςθςθ 

από COVID-19» ι «ζχω άτομο ςτο οικογενειακό μου περιβάλλον που ανικει ςε ομάδα 

αυξθμζνου κινδφνου για νόςθςθ από COVID-19» ι «ιδθ νοςεί». 

Οι γονείσ που κζλουν να υποβάλλουν τθν παραπάνω υπεφκυνθ διλωςθ, μποροφν να 

επικοινωνιςουν τθλεφωνικά με το ςχολείο και ςτθ ςυνζχεια να ςτείλουν τθ διλωςθ 

ςκαναριςμζνθ ι με φωτογραφία ςτο e-mail του ςχολείου: mail@1gym-iliou.att.sch.gr  

Οι απουςίεσ αυτζσ δε κα υπολογιςτοφν ςτο τζλοσ για τθ φοίτθςθ των μακθτών. 

 

Ευχαριςτϊ εκ των προτζρων και ηθτϊ τθν κατανόθςθ και τθ ςυνεργαςία ςασ ςε αυτι τθ 

δφςκολθ ςυγκυρία για όλουσ μασ  

 

Η Διευκφντρια  

Κοκκόρθ Ακινα 


