2ο Γυμνάσιο Ελευθερίου Κορδελιού
Αγαπητοί Γονείς,
Από τη Δευτέρα, 18 Μαΐου 2020 το σχολείο μας, όπως και όλα τα Γυμνάσια
της Ελλάδας, θα επαναλειτουργήσει, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική
Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 28237, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1699, τ. Β’, 0505-2020.
Η λειτουργία του σχολείου θα είναι διαφορετική από αυτήν στην οποία
είμαστε συνηθισμένοι. Οι περιστάσεις και η ανάγκη διαφύλαξης της
υγείας των παιδιών κατέστησαν αναγκαίες ορισμένες αλλαγές, οι οποίες
θα ισχύσουν για το υπόλοιπο της φετινής σχολικής χρονιάς. Οι αλλαγές
αυτές είναι οι εξής:
1) Σύμφωνα με τη σχετική, πρόσφατη νομοθεσία, οι μαθητές δεν θα
παρακολουθούν όλοι μαζί το μάθημα. Το κάθε τμήμα θα χωρίζεται σε δύο
μισά, τα οποία θα παρακολουθούν τα μαθήματα σε διαφορετικές μέρες.
Για παράδειγμα, το τμήμα Α1 θα χωρίζεται στη μέση σε δύο ίσα μέρη, τα
οποία θα είναι το Α1α και το Α1β, το τμήμα Β2 θα χωρίζεται στη μέση σε
δύο ίσα μέρη, τα οποία θα είναι το Β2α και το Β2β κ.λπ. και το ίδιο θα
ισχύει για όλα τα τμήματα του σχολείου μας. Τα παιδιά είναι πολύ καλά
εξοικειωμένα με αυτόν τον χωρισμό των τμημάτων τους σε δύο ίσα μέρη
από την πρώτη στιγμή της φοίτησής τους στο γυμνάσιο, διότι χωρίζονται
έτσι ήδη από την αρχή για να παρακολουθήσουν τα μαθήματα της
Πληροφορικής και της Τεχνολογίας. Ενημερώστε, λοιπόν, τα παιδιά ότι
όπως χωρίζονται τόσο καιρό σε δύο μισά για την Τεχνολογία και την
Πληροφορική, έτσι θα κάνουν και τώρα, απλώς θα το κάνουν για ΟΛΑ τα
μαθήματα και επί πλέον τα δύο μισά θα έρχονται σε διαφορετικές μέρες
στο σχολείο.
Αρχίζοντας από πρώτη βδομάδα της λειτουργίας μας, την Δευτέρα 18-052020, την Τετάρτη 20-05-2020 και την Παρασκευή 22-05-2020 θα έρθουν στο
σχολείο οι μαθητές οι οποίοι ανήκουν στα υποτμήματα Α1α, Α2α, Α3α,
Α4α, Β1α, Β2α, Β3α, Β4α, Β5α, Γ1α, Γ2α, Γ3α και Γ4α. Δηλαδή, την πρώτη
βδομάδα λειτουργίας θα έρθουν στο σχολείο όλοι οι μαθητές οι οποίοι
ανήκουν στο πρώτο μισό του κανονικού τμήματός τους. Οι υπόλοιποι
μαθητές δεν θα έρθουν. Την Τρίτη 19-05-2020 και την Πέμπτη 21-05-2020
θα έρθουν για να κάνουν μάθημα τα υποτμήματα Α1β, Α2β, Α3β, Α4β,

Β1β, Β2β, Β3β, Β4β, Β5β, Γ1β, Γ2β, Γ3β και Γ4β, δηλαδή θα έρθουν στο
σχολείο όλοι οι μαθητές οι οποίοι ανήκουν στο δεύτερο μισό του
κανονικού τμήματός τους και αντίστοιχα τα υπόλοιπα παιδιά θα μείνουν
σπίτι. Την δεύτερη εβδομάδα που θα λειτουργήσουμε, δηλαδή από 25-052020 έως 29-05-2020, οι μαθητές θα έρθουν αντίστροφά. Με άλλα λόγια, οι
μαθητές των υποτμημάτων Α1β, Α2β, Α3β, Α4β, Β1β, Β2β, Β3β, Β4β, Β5β,
Γ1β, Γ2β, Γ3β και Γ4β θα έρθουν Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και οι
μαθητές των υποτμημάτων Α1α, Α2α, Α3α, Α4α, Β1α, Β2α, Β3α, Β4α, Β5α,
Γ1α, Γ2α, Γ3α και Γ4α θα έρθουν Τρίτη και Πέμπτη. Έτσι θα έρχονται τα
υποτμήματα εναλλάξ, μέρα παρά μέρα και αντίστροφα κάθε βδομάδα.
2) Το ωράριο του σχολείου θα είναι το γνωστό σε όλους μας 08:10 π.μ. –
14:00 μ.μ. και οι ώρες των διαλειμμάτων θα είναι οι ίδιες με πάντοτε. Από
εδώ και στο εξής, όμως, και μέχρι το τέλος της φετινής σχολικής χρονιάς,
σύμφωνα με τη διαταγή που έχουμε λάβει (εγκύκλιος ΥΠαιΘ 51958/ΓΔ4,
07-05-2020), δεν θα βγαίνουν όλα τα παιδιά στην αυλή σε κάθε διάλειμμα.
Στο πρώτο, τρίτο και πέμπτο διάλειμμα θα βγαίνουν στην αυλή από
διαφορετικές πόρτες και σε διαφορετικές πλευρές της αυλής οι μαθητές
της Α’ και της Γ’ τάξης ενώ οι μαθητές της Β’ τάξης θα παραμένουν μέσα
στην αίθουσά τους και θα κάνουν αλλαγή καθηγητή (δηλαδή θα έρχεται
ο καθηγητής της επόμενης ώρας) χωρίς να βγαίνουν στην αυλή. Τα
παιδιά δεν θα μένουν αφύλακτα μέσα στην αίθουσα και, ασφαλώς,
μεταξύ της αλλαγής από τη μια ώρα στην άλλη θα τους δίνεται αρκετός
χρόνος για να μπορούν να χαλαρώσουν, να πιούν νερό ή χυμό και να
φάνε το δεκατιανό τους. Απλώς, δεν θα βγαίνουν στην αυλή. Στο δεύτερο,
τέταρτο και έκτο διάλειμμα θα βγαίνουν αντίστροφα τα παιδιά της Β’
τάξης και θα μένουν στις αίθουσες οι μαθητές της Α’ και της Γ’ τάξης για
να περιμένουν την αλλαγή. Το παιχνίδι με μπάλες και η εκ του σύνεγγυς
επαφή δεν επιτρέπονται ούτε στην αυλή ούτε και σε κανέναν άλλο χώρο
του σχολείου. Επίσης, δεν θα επιτρέπεται ο συνωστισμός στις εξόδους του
σχολείου και η τροχάδην κίνηση.
3) Η συγκέντρωση των μαθητών στο προαύλιο μετά το πρώτο πρωινό
κουδούνι στις 08:10 π.μ. δεν θα γίνεται. Σας παρακαλούμε, μην στέλνετε
τα παιδιά πριν από τις 08:00 π.μ. Από τις 08:00 π.μ. έως τις 08:10 π.μ. οι
μαθητές θα βρίσκονται διασκορπισμένοι στο προαύλιο και μόνο στα
σημεία που θα τους δείχνουν οι καθηγητές τους.
4) Τα θρανία θα είναι αραιωμένα, σε τουλάχιστον 1,5 μέτρο μεταξύ τους.
Ο κάθε μαθητής θα κάθεται μόνος του στο θρανίο που θα του δείξει ο
καθηγητής του την πρώτη φορά που θα μπει να κάνει μάθημα από την

ερχόμενη βδομάδα και εκεί θα κάθεται μέχρι να τελειώσει η χρονιά. Δεν
επιτρέπονται οι αλλαγές θρανίου.
5) Τα παράθυρα των αιθουσών θα είναι ανοικτά σε όλη τη διάρκεια της
σχολικής μέρας εκτός και αν δεν το επιτρέπει ο καιρός. Εν πάση
περιπτώσει, όμως, οι αίθουσες θα αερίζονται τακτικά και πολύ καλά.
Επίσης, όλες οι επιφάνειες (πατώματα, θρανία, πόμολα, κουπαστές κ.λπ.)
θα καθαρίζονται τόσο κατά τη διάρκεια της μέρας, όταν οι μαθητές θα
είναι στην αυλή, όσο και μετά το σχόλασμα, με διάλυμα χλωρίνης και με
αλκοολούχα διαλύματα με 70% τουλάχιστον αλκοόλη, όπως μας όρισαν οι
διαταγές του κράτους. Το σχολείο έχει προμηθευτεί υγρά κρεμοσάπουνα
και χειροπετσέτες μιας χρήσης για τις τουαλέτες καθώς και αντισηπτικά
για όλες τις αίθουσες.
6) Το κυλικείο δεν θα λειτουργεί. Θα πρέπει οι γονείς να μεριμνήσουν
ώστε να προμηθεύσουν τα παιδιά με μπουκαλάκι νερό και φαγητό για το
δεκατιανό τους. Επίσης, είναι άκρως απαραίτητο να δώστε στα παιδιά
χαρτομάντιλα και αντισηπτικό υγρό για τα χέρια τους. Στην είσοδο της
κάθε αίθουσας διδασκαλίας έχουμε τοποθετήσει αντισηπτικό και τα
παιδιά θα πρέπει να βάζουν υποχρεωτικά στα χέρια τους κάθε φορά που
μπαίνουν στην αίθουσα από το διάλειμμα που θα είναι η σειρά τους να
περάσουν στην αυλή. Είναι, όμως, πολύ καλό να βάζουν κι από το δικό
τους αντισηπτικό και κατά τη διάρκεια του διαλείμματος που θα μένουν
μέσα στην αίθουσα, ιδίως προτού φάνε κάτι.
7) Συμβουλέψτε τα παιδιά να μην ανταλλάσσουν αντικείμενα μεταξύ
τους και σε καμία περίπτωση να μην πίνουν νερό ο ένας από το μπουκάλι
του άλλου.
8) Εξηγήστε στα παιδιά ότι όταν θέλουν να βήξουν ή να φτερνιστούν
πρέπει πάση θυσία να βήχουν και να φτερνίζονται στο εσωτερικό μέρος
του αγκώνα τους ή σε ένα χαρτομάντιλο το οποίο αμέσως μετά θα
πετούν. Στη συνέχεια θα πρέπει να χρησιμοποιούν αντισηπτικό χεριών.
9) Ποτέ δεν πρέπει να βάζουν τα χεριά στα μάτια, τη μύτη και το στόμα.
10) Η χρήση μάσκας και ελαστικών γαντιών είναι προαιρετική και είναι
αποκλειστικά δική σας απόφαση αν θα δώσετε τέτοιο εξοπλισμό στο
παιδί σας για να χρησιμοποιήσει στο σχολείο.

11) Αν το παιδί σας παραπονεθεί ότι δεν αισθάνεται καλά, σας
παρακαλούμε θερμότατα ΜΗΝ ΤΟ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Αν, από
την άλλη μεριά, ο μη γένοιτο, κάποιος μαθητής αισθανθεί αδιαθεσία
κατά τη διάρκεια του μαθήματος, το σχολείο θα ακολουθήσει το
πρωτόκολλο αντιμετώπισης επείγοντος περιστατικού στο πλαίσιο του
οποίου θα ειδοποιήσει τον γονιό του να έρθει να το πάρει για να το πάει
στο γιατρό.
12) Σύμφωνα με την πρόσφατη νομοθετική πρόβλεψη (Υ.Α. 52826/Δ2/8-52020, ΦΕΚ 1765, Τ. Β’, 8-5-2020) για τις απουσίες των μαθητών από 18-52020 και ως το τέλος της σχολικής χρονιάς ισχύει το εξής: «Οι απουσίες
των μαθητών/τριών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μετά την
επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων, τη Δευτέρα 11η Μαΐου 2020 για
την Γ΄ Λυκείου και τη Δευτέρα 18η Μαΐου 2020 για τα Γυμνάσια και την Α΄
και Β΄ Λυκείου, δεν θα ληφθούν υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής
τους, εφόσον ο γονέας ή κηδεμόνας τους, ή οι ίδιοι/ες εάν είναι ενήλικοι/ες,
υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, ότι ο/η μαθητής/τρια ανήκει σε ομάδα
αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19, όπως αυτή ορίζεται από το
άρθρο εικοστό πέμπτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου
(ΦΕΚ
Α΄
64)
και
την
υπ΄αριθμ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.64/315/οικ.8030/18.3.2020 κοινή απόφαση Υπουργών Υγείας και
Εσωτερικών (ΦΕΚ Β΄928), ή σε τυχόν μεταγενέστερο της παρούσας
απόφασης, νόμο ή υπουργική απόφαση, ή έρχεται σε στενή επαφή με άτομο
του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω ομάδα
αυξημένου κινδύνου, ή ήδη νοσεί. Στις δηλώσεις αυτές θα αναφέρεται η
περίπτωση η οποία συντρέχει: «το τέκνο μου ανήκει σε ομάδα αυξημένου
κινδύνου για νόσηση από COVID-19» ή «έχω άτομο στο οικογενειακό μου
περιβάλλον που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από
COVID-19 ή ήδη νοσεί».».
Σε περίπτωση, συνεπώς, που το παιδί σας ανήκει σε ευπαθή ομάδα ή
έρχεται σε επαφή με άτομο το οποίο ανήκει στις ευπαθείς ομάδες,
μπορείτε να συμπληρώσετε τη σχετική υπεύθυνη δήλωση που
βρίσκεται στην ιστοσελίδα του σχολείου μας και να μας τη φέρετε το
γρηγορότερο δυνατόν.
13) Εξετάσεις φέτος δεν θα γίνουν και η προαγωγή των μαθητών θα γίνει
με βάση τους βαθμούς των δύο τετραμήνων, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην Υπουργική Απόφαση 52826/Δ2/8-5-2020, ΦΕΚ 1765, Τ. Β’, 8-5-2020.
14) Σας παρακαλούμε, ανοίξτε και διαβάστε πολύ προσεκτικά τα
συνημμένα έγγραφα αυτού του μηνύματος. Είναι οδηγίες της πολιτείας
και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την έκτακτη

κατάσταση στην οποία ζούμε το τελευταίο δίμηνο. Μπορείτε, επίσης, να
ενημερωθείτε για τον COVID-19, τις επιπτώσεις του, τον τρόπο με τον
οποίο φυλάσσουμε την υγεία μας από αυτόν και άλλες λεπτομέρειες από
την ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ: https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/ .
Η Διευθύντρια
Ιφιγένεια Σαχανά ΠΕ02/06

