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H ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ 

 
Αγαπητοί γονείς και αγαπητοί μαθητές,  
 
Σας καλωσορίζουμε στο 11Ο Δημοτικό Σχολείο Γλυφάδας.  

Ευχόμαστε μια χαρούμενη και δημιουργική σχολική χρονιά για όλους μας. 

Προκειμένου να συνεργαστούμε αρμονικά, θεωρούμε σκόπιμο να σας ενημερώσουμε 
σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου μας. 
 
       Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες 
 

1. Το καθημερινό πρόγραμμα ξεκινά με το χτύπημα του κουδουνιού στις 8.15 π.μ. 
ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΝΕΠΕΙΣ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ, Η ΣΥΝΕΠΕΙΑ 
ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.  
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ, 
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΖΕΤΑΙ Η ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΟΜΑΛΗ ΡΟΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. 
Η προσέλευση των μαθητών/τριών ξεκινά από τις 8.00 π.μ. και ολοκληρώνεται 

το αργότερο στις 8.15 π.μ. Μόνο οι μαθητές/τριες εισέρχονται στον χώρο 

του σχολείου, τηρώντας τα μέτρα ασφαλείας για τον COVID 19 για 

παράδειγμα χρήση μάσκας και πάνε απευθείας στις αίθουσές τους, όπου θα 

τους αναμένουν οι εκπαιδευτικοί τους. 

Σε περίπτωση καθυστερημένης προσέλευσης το πρωί, ο γονέας οφείλει να 
ενημερώσει τη Διεύθυνση του σχολείου. 
Αντίστοιχα, στο σχόλασμα οι γονείς αναμένουν τους μαθητές/τριες στην είσοδο του 
σχολείου στην οδό Μ. Ασίας, τηρώντας απαραιτήτως τα μέτρα ασφαλείας για τον 
COVID – 19. Η ώρα έναρξης της αποχώρησης είναι 13.15 μ.μ.  για τους μαθητές/τριες  
όλων των τάξεων, ξεκινώντας από την Α΄ τάξη 
Λόγω ειδικών συνθηκών η αποχώρηση των μαθητών/τριών των τάξεων θα 
πραγματοποιείται  πάντα με γνώμονα την αποφυγή συνωστισμού.  
Γι’ αυτόν τον λόγο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, εφόσον ο κάθε γονιός – κηδεμόνας 

παραλάβει το παιδί του, να αποχωρεί άμεσα από την είσοδο του σχολείου για 

την αποφυγή συγχρωτισμού και τη διευκόλυνση των υπολοίπων γονέων ώστε 
να παραλάβουν και αυτοί εγκαίρως και με ασφάλεια τα παιδιά τους.  
Η άμεση αποχώρηση των γονέων/κηδεμόνων ισχύει και για την ώρα 
προσέλευσης των μαθητών (8:00 – 8:15 π.μ.)  
Αντίστοιχα, πρέπει να τηρείται η ώρα προσέλευσης στην Πρωινή Ζώνη (7.00π.μ - 
7.15 π.μ)  και οι ώρες αποχώρησης των μαθητών/τριών  του Ολοήμερου σχολείου 
(15.00 μ.μ. και 16.00 μ.μ.). 



2. Το σχολείο διαθέτει ηλεκτρική θύρα που λειτουργεί με το αντίστοιχο κουδούνι (οδός 
Αττικής). Παρακαλούμε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, όταν την κλείνετε και να 
βεβαιώνεστε κάθε φορά ότι έκλεισε. 

3. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην προσέλευση ερχόμαστε στο σχολείο κατά τη 
διάρκεια του πρώτου διαλείμματος (9.40π.μ. -10.00 π.μ.), από την είσοδο της 
οδού Αττικής. 

4. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης γίνεται τηλεφωνική ενημέρωση της Διεύθυνσης στα 
τηλέφωνα 210- 9611311, 210-9637840. 

5. Οι γονείς επισκέπτονται το σχολείο μόνο κατά τις ορισμένες ώρες και μέρες 
συναντήσεων με τους εκπαιδευτικούς και έπειτα από προγραμματισμένο ραντεβού, 
τηρώντας απαραιτήτως όλα τα μέτρα ασφαλείας λόγω COVID – 19. 

6. Τα παιδιά που εμφανίζουν πυρετό ή και άλλα συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη 
COVID-19 (π.χ. βήχας, δυσκολία στην αναπνοή, μυαλγίες, ρίγος, πονοκέφαλος, 
δυσκαταποσία, ρινική καταρροή / συμφόρηση, ναυτία/ εμετός, κοιλιακός πόνος, 
διαρροϊκές κενώσεις) ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να προσέρχονται στο σχολείο. 
Συστήνεται ο έλεγχος των παιδιών για ενδεχόμενη εμφάνιση συμπτωμάτων 
(πιθανώς και με θερμομέτρηση) πριν την αναχώρησή τους από το σπίτι. 

7. Υπάρχουν χρήσιμες οδηγίες του ΕΟΔΥ, οι οποίες είναι αναρτημένες στον 
ιστότοπο του σχολείου μας και αφορούν στα Δημοτικά Σχολεία (8-9-2020). 

 
 
        Αγαπητοί/τες μαθητές/τριες: 
 

1. Κανένας μαθητής/τρια δεν επιτρέπεται να βγαίνει από το σχολείο. Εάν για 
οποιονδήποτε λόγο επιβάλλεται να αποχωρήσει μαθητής/τρια από το σχολείο κατά τη 
διάρκεια του ωραρίου εργασίας, τον παραλαμβάνει οπωσδήποτε γονέας ή κηδεμόνας 
κατόπιν συνεννόησης με το σχολείο. Στο διάλειμμα βγαίνουμε όλοι στο προαύλιο, 
παίζουμε με ηρεμία και εάν χρειαστούμε κάτι, ζητάμε τη βοήθεια από τους 
εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς. 

2. Απαγορεύεται η κατοχή κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών 

συσκευών ή παιχνιδιών που διαθέτουν σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου στον 

χώρο του σχολείου και στις εκπαιδευτικές επισκέψεις. Εάν υπάρχει ανάγκη να 
επικοινωνήσει ο μαθητής με τους οικείους του, θα χρησιμοποιήσει τα τηλέφωνα του 
σχολείου έπειτα από την άδεια που θα πάρει από τους εκπαιδευτικούς ή/και τη 
Διευθύντρια. 

3. Οι μαθητές / μαθήτριες ΔΕΝ επιτρέπεται να φέρνουν μαζί τους παιχνίδια στο σχολείο  

(π.χ. μπάλες,  κούκλες κλπ). 
4. Συμπεριφερόμαστε με ευγένεια στους συμμαθητές μας. Απαγορεύεται να  χτυπάμε 

και  να μιλάμε με άσχημο τρόπο. 

5. Συζητάμε το θέμα που έχει προκύψει στο διάλειμμα με τους εφημερεύοντες 
εκπαιδευτικούς και με τους δασκάλους μας, για να το επιλύσουμε. 

6. Εάν χρειαστεί να βγούμε από την τάξη την ώρα του μαθήματος, κάνουμε απόλυτη 
ησυχία, διότι στις άλλες τάξεις κάνουν μάθημα. 

7. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να ανεβαίνουν στην τάξη την ώρα του διαλείμματος. 
Θυμόμαστε να πάρουμε το κολατσιό μας από την τάξη πριν βγούμε διάλειμμα. 

8. Στο διάλειμμα υπάρχει αρκετός χρόνος για κολατσιό, νερό και τουαλέτα. Δεν 
θυμόμαστε το νερό ή την τουαλέτα την τελευταία στιγμή, όταν ακούγεται το χτύπημα 
του κουδουνιού. 



9. Μετά τη λήξη του διαλείμματος, οι μαθητές/τριες  συγκεντρώνονται αμέσως και χωρίς 
καθυστέρηση στον καθορισμένο χώρο του προαυλίου και ομαδικά ανεβαίνουν στην 
τάξη, τηρώντας τις προβλεπόμενες αποστάσεις  με τη συνοδεία των εκπαιδευτικών 
τους.  

10. Όταν  βγαίνουμε για διάλειμμα ή επιστρέφουμε στις τάξεις, ανεβαίνουμε προσεκτικά, 
χωρίς βιασύνη, με ησυχία στις σκάλες πάντα από τη δεξιά πλευρά, με τη συνοδεία 
των εκπαιδευτικών  μας χωρίς να σπρώχνουμε τους συμμαθητές μας. Γενικά 
κινούμαστε στους εσωτερικούς χώρους του σχολείου περπατώντας και μιλώντας 
χαμηλόφωνα. 

11. Όλα τα παιδιά φροντίζουν να προσέχουν ώστε να μην προκαλούνται ζημιές στο κτήριο, 
τις αυλές, τον κήπο και ολόκληρο τον εξοπλισμό του σχολείου (χάρτες, μπάλες, όργανα 
μουσικής). Επίσης, οφείλουν να προσέχουν ώστε να μη λερώνονται οι τοίχοι του 
σχολείου. 

12. Οι μαθητές / μαθήτριες οφείλουν να διατηρούν το θρανίο, την τάξη και την αυλή 
καθαρή και γενικά όλους τους σχολικούς χώρους. Ειδικότερα, φροντίζουμε να πετάμε 
τα σκουπίδια μόνο στους ειδικούς κάδους που υπάρχουν, κάνοντας ανακύκλωση 

όπου μπορούμε. Πριν φύγουμε από το σχολείο, βεβαιωνόμαστε ότι έχουμε πάρει όλα 
τα πράγματά μας (ρούχα, βιβλία, τετράδια). 

13.  Σχετικά με τις τουαλέτες, προσέχουμε να τις χρησιμοποιούμε σωστά και να μην 
πετάμε χαρτιά ή άλλα αντικείμενα μέσα σε αυτές. Υπάρχουν ειδικά καλαθάκια γι’ 

αυτόν το σκοπό.  Εφαρμόζουμε αυστηρά τους κανόνες υγιεινής.  
14. Δεν πετάμε αντικείμενα στους χώρους που βρίσκονται δίπλα στο σχολείο μας. 

15. Σε περίπτωση προγραμματισμού επίσκεψης φέρνουμε έγκαιρα την υπεύθυνη δήλωση 

συμμετοχής ή μη, για να προγραμματιστούν οι θέσεις στα λεωφορεία κλπ. 

16. Φροντίζουμε η τσάντα μας να περιέχει μόνο ό,τι χρειάζεται για το πρόγραμμα της 

ημέρας. 
 
 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ  - ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΟΓΩ COVID-19 
 

1. Τηρούμε απαραίτητα τις προβλεπόμενες αποστάσεις κατά τις μετακινήσεις μας εντός 
των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του σχολείου και αποφεύγουμε τον 
συνωστισμό (αίθουσες, τουαλέτες, διαδρόμους, αυλή, κλπ.). 

2. Η χρήση της προστατευτικής μάσκας είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ σε όλους τους 
εσωτερικούς χώρους του σχολείου και όπου υπάρχει συνωστισμός για 
παράδειγμα κατά τη διάρκεια της προσέλευσης- αποχώρησης. (Για τη σωστή 

χρήση της προστατευτικής μάσκας κοιτάξτε τις οδηγίες του ΕΟΔΥ που βρίσκονται 
αναρτημένες στην ιστοσελίδα του σχολείου μας 8-9-2020 και ενδεχομένως θα 
επικαιροποιούνται). 

3. Έχουμε πάντα μαζί μας στο σχολείο τουλάχιστον δύο μάσκες (σε ξεχωριστά 
σακουλάκια η καθεμιά), πάνω στα οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμό μας 
και το τμήμα μας.. Χρησιμοποιούμε σακουλάκια μεγαλύτερων διαστάσεων από τη 

μάσκα για να διευκολύνονται οι κινήσεις μας (Τα σακουλάκια τροφίμων είναι μια 
εύκολη λύση). 

4. Αποφεύγουμε να ακουμπάμε με τα χέρια μας τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για τη 
μείωση του κινδύνου μόλυνσης. 

5. Αποφεύγουμε την κοινή χρήση των μολυβιών, των στυλό, των μαρκαδόρων και 
άλλων προσωπικών αντικειμένων. Ο κάθε μαθητής / μαθήτρια θα πρέπει να 
χρησιμοποιεί μόνο τα δικά του αντικείμενα. 



6. Δεν επιτρέπεται να πίνουμε νερό απευθείας από τη βρύση με το στόμα, καθώς και να 
χρησιμοποιούμε κοινά σκεύη (ποτήρια, μπουκάλια κλπ.). Σε όλα τα σκεύη είναι 
χρήσιμο να αναγράφεται το όνομά μας και το τμήμα μας. 

7. Δε μοιραζόμαστε το φαγητό μας με άλλα παιδιά. 
8. Καθαρίζουμε σχολαστικά τα χέρια μας πριν και μετά το φαγητό, την τουαλέτα, τη 

χρήση κοινόχρηστου εξοπλισμού του σχολείου είτε με πλύσιμο με σαπούνι και νερό 
για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα είτε με τη χρήση αντισηπτικού διαλύματος. 

9. Όταν βήχουμε ή φτερνιζόμαστε, καλύπτουμε το στόμα και τη μύτη μας με το μανίκι 
στο ύψος του αγκώνα ή με το χαρτομάντιλο, το οποίο πετάμε αμέσως μετά τη χρήση 
του και απολυμαίνουμε επιμελώς τα χέρια μας. 

 
 

 
 
 
 

Από τη Διεύθυνση 
και τους 

Εκπαιδευτικούς 
του 11ου Δημοτικού σχολείου Γλυφάδας 

 


