
  
 
 
 

Θέμα: Λειτουργία Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης κατά την περίοδο   
           11-29 Ιανουαρίου 2021 
 
 

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες , αγαπητά μας παιδιά, 
 
 
Με οδηγίες της Αρμόδιας Αρχής, αναφορικά με τη Λειτουργία Δημόσιων Σχολείων 

Δημοτικής    Εκπαίδευσης   με σκοπό την αντιμετώπιση  της πανδημίας της νόσου COVID-

19,    σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα σε  ό, τι αφορά  την περίοδο   11- 29  Ιανουαρίου 

2021 .    

 

• Τα παιδιά των  Α΄ , Β΄, Γ΄ τάξεων θα συνεχίσουν να εργάζονται με τον ίδιο τρόπο της 

ασύγχρονης    εκπαίδευσης   που    εργάστηκαν    κατά   το   διήμερο   7-8 Ιανουαρίου  

Σας αποστέλλεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΡΙΚ2 που θα προβληθεί την        

επόμενη εβδομάδα στο πλαίσιο της εκπομπής «Μένω Σπίτι Μαθαίνω από την 

Τηλεόραση».  

• Τα παιδιά των Δ΄, Ε, Στ΄ τάξεων θα    εξακολουθήσουν με    την εφαρμογή του  

προγράμματος  της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με την αξιοποίηση   του 

προγράμματος MS TEAMS.  Σας αποστέλλεται το πρόγραμμα αυτό για την εβδομάδα 

11-15 Ιανουαρίου.    

Επισημαίνεται ότι με οδηγίες του ΥΠΠΑΝ θα  ελέγχεται η συμμετοχή των παιδιών    

στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα μαθήματα της σύγχρονης εκπαίδευσης, μέσω 

του λογισμικού MS Teams.   

 

• Τα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία αναστέλλουν τη λειτουργία των προγραμμάτων 

απογευματινής φοίτησης   

 

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,  

Η περίοδος που διανύουμε είναι πολύ δύσκολη.  Πιστεύουμε ότι με τη δική σας 

συνεργασία, βοήθεια και κατανόηση θα καταφέρουμε να στηρίξουμε τα παιδιά με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο μέχρι να επανέλθουμε στην κανονικότητα.    

Θερμές ευχαριστίες εκφράζουμε  προς:  

Α.    το ίδρυμα «Ζεστές Αγκαλιές»  για τη στήριξη που μας παρείχε: 

α) με την τεχνολογική αναβάθμιση του σχολείου, με τη δωρεά αγορά και εγκατάσταση 5 

προβολέων που είχε άμεση ανάγκη το σχολείο μας  

β)  με την αγορά μασκών για όλα τα παιδιά του σχολείου μας, το προσωπικό και βοηθητικό 

προσωπικό, λόγω της πανδημίας  

γ)  με την οικονομική στήριξη παιδιών  του σχολείου μας κατά τις γιορτές  των 

Χριστουγέννων 
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B.  τον Σύνδεσμο Γονέων που βρίσκεται πάντα στο πλευρό του σχολείου και το στηρίζει 

και ενδεικτικά αναφέρομαι στη  γιορτινή ατμόσφαιρα που έδωσε  στο σχολείο με τη 

χριστουγεννιάτικη διακόσμηση καθώς  και τα δώρα και τα κεραστικά που πρόσφερε  σε 

όλα τα παιδιά του σχολείου   ενόψει των γιορτών των Χριστουγέννων  

Γ.  τη Σχολική Εφορεία Παλόδειας που φρόντισε να δώσει στα παιδιά τη χαρά των 

γιορτών των Χριστουγέννων με ένα αλλιώτικο τρόπο, με τον Άη Βασίλη να έρχεται στο 

σχολείο μας με άμαξα καθώς και την ανταπόκριση της στις ανάγκες του σχολείου μας  

Δ.  την ΠΟΕΔ  για την τεχνολογική στήριξη με  τη δωρεά στο σχολείο μας 5 φορητών 

υπολογιστών  για τις ανάγκες της διεξαγωγής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

Ε.  τον κ. Βαλάντη Θεοφάνους που αφιλοκερδώς έκανε γενική απολύμανση σε όλους 

τους χώρους του σχολείου, λόγω της πανδημίας  

 

Ευχόμαστε να επιστρέψουμε το συντομότερο με ασφάλεια στην καθημερινότητα, στο 

σχολείο μας. 

 

Από το σχολείο  

 

 


