
Οδηγίες για την Επαναλειτουργία του 38ου Δ/Σ Πειραιά

Αγαπητοί γονείς και μαθητές,
τη Δευτέρα 01/06/2020 οι σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θα 
επαναλειτουργήσουν, εναρμονισμένες σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.
Το υλικό που έχει συνταχθεί για αυτό το σκοπό θα το βρείτε αναρτημένο στο ιστολόγιο του 
σχολείου : 38  dim  -  peiraia  .  att  .  sch  .  gr   καθώς επίσης και επικολλημένο στον πίνακα ανακοινώσεων του
σχολείου και σε εμφανές σημείο μέσα στη τάξη των μαθητών.

Σύμφωνα με τις υπ΄αριθμ. 63314/ΓΔ4/26-05-2020 ΚΥΑ, την 51888/ΓΔ4/06-05-2020 ΚΥΑ, 
Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-05-2020 και έπειτα από συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων στις 
28/05/2020 αποφασίστηκαν τα εξής:

     1) ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
 Για την αποφυγή συνωστισμού κατά την προσέλευση και τηρώντας τις αποστάσεις μεταξύ των 
μαθητών, στον προαύλιο χώρο πριν την έναρξη του ωρολογίου προγράμματος, οι μαθητές θα 
πηγαίνουν στην τάξη τους όπου εκεί θα βρίσκεται ο εκπαιδευτικός ο οποίος θα έχει μάθημα την 1η 
ώρα.
Στο μάθημα της φυσικής Αγωγής, όταν αυτό γίνεται την  1η ώρα, η εκπαιδευτικός κα Ζέζα Άννα θα 
περιμένει τους μαθητές στο προαύλιο του σχολείου.

2) ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ

Οι αίθουσες διδασκαλίας είναι αποκλειστικά για συγκεκριμένο τμήμα μαθητών και τα υποτμήματά 
του, ώστε σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος να περιορίζεται ο 
αριθμός των στενών επαφών. Οι σχολικές αίθουσες έχουν  διαμορφωθεί ήδη με τέτοιον τρόπο έτσι 
ώστε να μεγιστοποιείται η απόσταση μεταξύ των μαθητών. Στα θρανία θα είναι ένας μαθητής και η 
απόσταση μεταξύ των θρανίων είναι ίση με 1,5 μέτρο μήκος. Τα θρανία έχουν κοινό 
προσανατολισμό για την αποφυγή στο μέγιστο δυνατό της έκθεσης των μαθητών σε σταγονίδια από
βήχα ή φτέρνισμα. Γι' αυτό το λόγο δημιουργήσαμε υποτμήματα ίσης δυναμικότητας , όπου ήταν 
αυτό εφικτό. Οι τάξεις χωρίστηκαν κατά αλφαβητική σειρά. 

       ( Η Α Δημοτικού δεν χωρίστηκε και οι μαθητές θα έρχονται καθημερινά. )

Την Δευτέρα (01/05/2020) – Τετάρτη (03/05/202) και Παρασκευή (05/05/2020) θα προσέλθουν όλα
τα μονά τμήματα. Δηλαδή Α, Β1, Γ1, Δ1, Ε1 και ΣΤ1.
Την Τρίτη (02/05/2020) και Πέμπτη (04/05/2020) θα προσέλθουν μόνο τα ζυγά τμήματα.
Δηλαδή Α , Β2, Γ2, Δ2, Ε2, ΣΤ2. 
Την επόμενη εβδομάδα από τις 09/06/2020 την Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή θα έρθουν οι 
ζυγές τάξεις και την Τρίτη και Πέμπτη οι μονές. Δηλαδή τα τμήματα θα έρχονται σε αντίστροφες 
βάρδιες. 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΩΣ 26/6/2020
1ο ΤΜΗΜΑ με μονό αριθμό : 1/6, 3/6, 5/6, 9/6, 11/6, 15/6, 17/6, 19/6, 23/6 και 25/6/2020. 
2ο ΤΜΗΜΑ με ζυγό αριθμό: 2/6, 4/6, 10/6, 12/6, 16/6, 18/6, 22/6, 22/6, 24/6, 26/6/2020.

Έχει προβλεφθεί τα αδέλφια να έρχονται τις ίδιες ημέρες.
Οι εκπαιδευτικοί των τάξεων θα σας στείλουν στο προσωπικό σας email την λίστα με το 
υποτμήμα στο οποίο ανήκει το παιδί σας.
Τόσο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων όσο και κατά την ώρα των διαλειμμάτων τα παράθυρα των 
τάξεων θα παραμένουν ανοιχτά για φυσικό αερισμό των αιθουσών.
Για την ασφάλεια των μαθητών παρακαλείσθε όπως:

 Οι μαθητές να έχουν τα ατομικά τους ( στυλό, μολύβι, γόμα μαρκαδόρους, ψαλίδι κλπ).

http://38dim-peiraia.att.sch.gr/


 Αποφυγή κοινής χρήσης ειδών γραφικής ύλης (πχ. μολύβια, γόμες, μαρκαδόροι) και άλλων 
προσωπικών αντικειμένων. 

 Να έχουν μαζί τους ατομικά αντισηπτικά μπουκάλια ή αντισηπτικά μαντήλια
 Να φέρνουν ατομικά μπουκάλια νερού, διότι οι βρύσες θα κλείσουν για την ασφάλεια των 

μαθητών (θα ανοίγουν μόνο όταν θα πρέπει να πλύνουν τα χέρια τους) καθώς και 
χαρτομάντιλα.

 Οι μαθητές δεν θα αφήνουν πλέον βιβλία ή τετράδια στο σχολείο. Θα τα παίρνουν στο σπίτι
και τα θρανία θα παραμένουν άδεια μετά την αποχώρησή τους.

 Για το μάθημα των εικαστικών οι μαθητές θα φέρουν κάθε φορά το μπλοκ ζωγραφικής 
καθώς και τους μαρκαδόρους ή ξυλομπογιές.

          3) ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ
Τα διαλείμματα θα πραγματοποιούνται στον κάτω προαύλιο και στον επάνω χώρο του πρώτου 
ορόφου. Οι μαθητές θα εκπαιδευτούν στο να γνωρίζουν σε ποιο συγκεκριμένο μέρος της αυλής θα 
κάνουν διάλειμμα ανά τμήμα και δεν θα αναμειγνύονται τμήματα μεταξύ τους.
Παιχνίδια με μπάλα ή άλλα αντικείμενα τα οποία θα μοιράζονται απαγορεύονται.
Τα διαλείμματα θα γίνονται με σταδιακή έξοδο των μαθητών στα προαύλια.

           4) ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Για την προφύλαξη και ασφάλεια τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τον 
Ε.Ο.Δ.Υ. επισημαίνεται η αναγκαιότητα των κάτωθι ενεργειών:

 Απαγορεύεται τα παιδιά να πίνουν νερό απευθείας από τη βρύση με το στόμα, καθώς και να
χρησιμοποιούν κοινά σκεύη όπως ποτήρια και μπουκάλια. 

 Τακτικό και επιμελές πλύσιμο των χεριών με υγρό σαπούνι και νερό, για τουλάχιστον 20 
δευτερόλεπτα όταν είναι εμφανώς λερωμένα, και οπωσδήποτε πριν τη λήψη τροφής και 
υγρών, μετά τη χρήση τουαλέτας και μετά από πιθανή επαφή με εκκρίσεις ή άλλα 
σωματικά υγρά.

 Η υγιεινή των χεριών με χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος που θα βρίσκεται 
κοντά στην είσοδο της αίθουσας διδασκαλίας, πρέπει να εφαρμόζεται συχνά και σε κάθε 
περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο, κατά προτίμηση υπό την εποπτεία εκπαιδευτικού της 
τάξης, ιδιαίτερα για τα μικρότερα παιδιά.

 Σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με το μανίκι στο ύψος του 
αγκώνα ή με χαρτομάντιλο, απόρριψη του χρησιμοποιημένου χαρτομάντιλου στους κάδους 
απορριμμάτων και επιμελές πλύσιμο των χεριών. 

 Τήρηση απόστασης στη σειρά αναμονής στην τουαλέτα και κατά την είσοδο έξοδο από τις 
αίθουσες διδασκαλίας. 

 Τήρηση της κοινωνικής απόστασης κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων. 
Αποφυγή ομαδικών παιχνιδιών με χρήση αντικειμένων (π.χ. μπάλες) ή εξοπλισμού που θα 
χρησιμοποιείται από πολλά παιδιά ταυτόχρονα. 

 Το προσωπικό καθαριότητας θα καθαρίζει τους χώρους χρήσης των μαθητών και 
εκπαιδευτικών ( θρανία, τουαλέτες, πόμολα από πόρτες) δύο φορές την ημέρα.

 Στο εργαστήριο πληροφορικής το πληκτρολόγιο θα καλύπτεται με μεμβράνη την οποία θα 



αλλάζει σε κάθε τμήμα ο εκπαιδευτικός πληροφορικής και για τη χρήση του mouse  οι 
μαθητές θα φοράνε γάντια μίας χρήσης, τα οποία θα δίνονται από το σχολείο.

        5) ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1) Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα που θα ισχύσει με την επανέναρξη των μαθημάτων 
θα είναι ίδιο με αυτό που εφαρμοζόταν πριν την διακοπή των μαθημάτων.

2) Για τους μαθητές που θα παραμένουν σπίτι, είτε γιατί σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση των 
γονέων τους αδυνατούν να προσέλθουν στο σχολείο, είτε γιατί ανήκουν στην ομάδα που 
εκείνη την ημέρα δεν έρχεται σχολείο, θα ενημερώνονται από τους εκπαιδευτικούς τους 
μέσω ασύγχρονης διδασκαλίας.

3) Το ολοήμερο πρόγραμμα δεν θα λειτουργήσει και τα παιδιά θα σχολάνε στις 13:15.

4) Το πρόγραμμα της σίτισης θα επαναλειτουργήσει. Δεν έχει διευκρινιστεί ποιά ημερομηνία 
θα ξεκινήσει το πρόγραμμα.

5) Σταδιακή αποχώρηση των μαθητών για να αποφευχθεί ο συνωστισμός κατά την έξοδο των 
μαθητών από το σχολείο.

Α και Β δημοτικού: 13:10
Γ και Δ δημοτικού: 13:10 με 13: 12
Ε και ΣΤ δημοτικού: 13:13 με 13:15

ΓΕΝΙΚΑ
1) Η φωτογράφιση των μαθητών που θα πραγματοποιείτο με πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων 
δεν θα πραγματοποιηθεί. Τα χρήματα θα επιστραφούν στους μαθητές από τους εκπαιδευτικούς της 
κάθε τάξης.

2) Ο Σύλλογος γονέων έχει πλέον το δικό του blog, το οποίο προς το παρόν έχει τις μέχρι τώρα 
ανακοινώσεις του ελπίζοντας ότι σύντομα θα μπορέσει να εμπλουτιστεί. 
Η διεύθυνση είναι:https://sg38dspeiraia.wordpress.com/
Παράλληλα λειτουργεί και η σελίδα στο facebook:
https://www.facebook.com/groups/512956249292059/(38ο Δημοτικό Σχολείο Σύλλογος Γονέων και
κηδεμόνων) και το καινούριο  email: syllogosgoneon38dspeiraia@gmail.com.
Σας παρακαλούμε θα ήταν πολύ χρήσιμο να στέλνατε όλοι οι γονείς τα email σας προκειμένου να 
δημιουργηθεί μια mailing list για να μπορεί ο Σύλλογος γονέων να σας ενημερώνει για διάφορες 
σκέψεις, προβληματισμούς και δράσεις που θα θέλει να υλοποιήσει για το σχολείο μας, για τα 
παιδιά μας. Οι  συνθήκες που βιώνουμε είναι ιδιαίτερα δύσκολες και μόνο αν είμαστε όλοι 
ενωμένοι σε έναν κοινό στόχο θα καταφέρουμε να αντεπεξέλθουμε σε αυτές.

Η επικοινωνία των γονέων με τους εκπαιδευτικούς και με την διεύθυνση του σχολείου θα γίνεται 
μόνο τηλεφωνικά. Για την παρουσία σας στο σχολείο θα πρέπει να ενημερώνετε τόσο την δ/ντρια 
στο 2104174469 όσο και τον/την εκπαιδευτικό για να ορίζετε ραντεβού.

Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία
Από τη Διεύθυνση του Σχολείου.
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