
18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Αγαπητοί γονείς των μαθητών του Σχολείου μας σας ευχόμαστε καλή χρονιά με υγεία, 

Ενόψει της δια ζώσης λειτουργίας των δημοτικών σχολείων από τη Δευτέρα 11/01/2021, ο 

Σύλλογος Διδασκόντων του Σχολείου μας αποφάσισε να εφαρμόσει διαφοροποιημένη ώρα 

προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών μας, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος 

μετάδοσης του κορωνοϊού.  

Έτσι η προσέλευση το πρωί για τους μαθητές των τμημάτων: Α3, Β3, Γ2, Γ3, Δ2, Ε1, Ε2 και Στ1 θα 

γίνεται έως τις 08:05΄ και ή αποχώρησή τους το μεσημέρι στις 13:15΄. Οι μαθητές των τμημάτων: Α1, 

Α2, Β1, Β2, Γ1, Δ1, Στ2 και Στ3 θα έρχονται το πρωί έως τις 08:15΄ και θα αποχωρούν στις 13:25΄.  

Οι ώρες έναρξης και λήξης του Ολοήμερου Τμήματος (για όσους μαθητές το παρακολουθούν) 

δεν αλλάζουν. Οι ώρες των διαλειμμάτων παραμένουν όπως ήταν από την αρχή της φετινής χρονιάς 

(εφαρμόζονται διαφορετικές ώρες διαλειμμάτων για κάθε τμήμα). Επίσης δεν αλλάζει το 

πρόγραμμα των μαθημάτων.  

Η προσέλευση όλων των μαθητών του Σχολείου θα γίνεται από την κύρια είσοδο στην οδό 

Πατατούκου και από την είσοδο της οδού Μ. Αλεξάνδρου. Η έξοδος των μαθητών όλων των 

τμημάτων της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης θα γίνεται από την κύρια είσοδο στην οδό Πατατούκου και η 

έξοδος των μαθητών όλων των τμημάτων της Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξης θα γίνεται από την έξοδο του 

Γυμναστηρίου στην οδό Πατατούκου. Οι μαθητές που χρησιμοποιούν την είσοδο της οδού Μεγάλου 

Αλεξάνδρου μπορούν να συνεχίζουν να κάνουν το ίδιο.  

Οι μαθητές της δεύτερης ομάδας τμημάτων, (Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Δ1, Στ2 και Στ3), που έχουν 

όμως αδέρφια σε κάποιο από τα υπόλοιπα τμήματα, θα έρχονται στο Σχολείο μαζί με τα αδέρφια 

τους έως τις 08:05΄ και θα παραμένουν στην αίθουσά τους με την επίβλεψη του εκπαιδευτικού, με 

τον οποίο θα έχουν μάθημα την πρώτη ώρα, έως στις 08:15΄, οπότε θα αρχίζουν το μάθημα. Οι 

μαθητές αυτοί θα αποχωρούν το μεσημέρι πάλι μαζί με τα αδέρφια τους στις 13:15΄. Τα 

μεγαλύτερα από τα αδέρφια θα φεύγουν από το τμήμα τους νωρίτερα, θα περνούν από το τμήμα 

του μικρότερου αδερφού τους και μαζί θα αποχωρούν από την έξοδο που προβλέπεται για το 

μικρότερο από τα αδέρφια. Οι δάσκαλοι των τμημάτων έχουν κατάσταση με τα ονόματα των 

μαθητών αυτών και θα ενημερώσουν αναλυτικά τα παιδιά, ώστε να εφαρμοστούν καλύτερα τα 

μέτρα. 

Σας υπενθυμίζουμε ότι η ώρα αποχώρησης δεν θα τροποποιηθεί για κανένα λόγο (γιορτή, 

εκδρομή, κάποια εκδήλωση, απεργία…) εάν πρώτα δεν ενημερωθείτε εγγράφως. Παρακαλούμε να 

υπενθυμίσετέ στα παιδιά σας ότι εάν δεν σας δουν στο προκαθορισμένο σημείο κάποια μέρα δεν 

θα πρέπει σε καμία περίπτωση να φεύγουν μόνα τους για το σπίτι ή με τη συνοδεία κάποιου άλλου. 

Θα πρέπει να απευθυνθούν αμέσως στον δάσκαλο που θα βρίσκεται στην έξοδο ή στην Δ/ντρια του 

Σχολείου, για να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς μαζί σας. 

Επίσης, επειδή την περίοδο αυτή τα παράθυρα του Σχολείου θα ανοίγουν συχνότερα απ’ ότι 

συνήθως, καλό θα είναι να φροντίσετε τα παιδιά να είναι ντυμένα κατάλληλα. 

Για οποιαδήποτε απορία ή πρόταση είμαστε στη διάθεσή σας. Τηλέφωνα: 26510 38840 και 

26510 25088, e-mail: mail@18dim-ioann.ioa.sch.gr. 

Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία και σας παρακαλούμε να φροντίσετε για την ασφαλή 

προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών τη σωστή ώρα. 

Με εκτίμηση 

η Δ/ντρια του Σχολείου 

ΜΠΟΝΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 


