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ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ- ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Διευθυντές/Διευθύντριες
- Δημοτικών Σχολείων
- Νηπιαγωγείων
- Ειδικών Σχολείων
Θέμα: Λειτουργία Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης
κατά την περίοδο 11-29 Ιανουαρίου 2021
Με οδηγίες της Αρμόδιας Αρχής, αναφορικά με πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια των
περιοριστικών μέτρων που έχουν εξαγγελθεί με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου κατά
τη σημερινή συνεδρία του, με σκοπό την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID-19,
σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα σε ό,τι αφορά στην περίοδο 11-29 Ιανουαρίου 2021:
α) Τα Νηπιαγωγεία θα λειτουργήσουν κανονικά με φυσική παρουσία των μαθητών/ριών
συμπεριλαμβανομένων και των Προαιρετικών Ολοήμερων Νηπιαγωγείων και των Ειδικών
Μονάδων όπου φοιτούν παιδιά Νηπιαγωγείου.
β) Τα Ειδικά Σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά με φυσική παρουσία των μαθητών/ριών
συμπεριλαμβανομένων και των Προαιρετικών Ολοήμερων Ειδικών Σχολείων.
γ) Τα Προαιρετικά Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία, αναστέλλουν τη λειτουργία των
προγραμμάτων απογευματινής φοίτησης.
δ) Τα Δημοτικά Σχολεία και οι Ειδικές Μονάδες όπου φοιτούν παιδιά Δημοτικού, θα
εφαρμόσουν το Πλαίσιο Δράσης που αναφερόταν στις ταυτάριθμες εγκυκλίους με ημερ.
22.10.2020 (που σας είχε αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) και με ημερ. 04.01.2021
(αρ. εγκυκλίου στο διαδίκτυο ypp11609), για εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Επισημαίνεται ότι,
θα πρέπει να ελέγχεται η συμμετοχή των παιδιών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και,
ιδιαίτερα, η παρουσία των παιδιών των τάξεων Δ΄- Στ΄ στα μαθήματα της σύγχρονης
εκπαίδευσης, μέσω του λογισμικού MS Teams.
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2.
Σας αποστέλλεται, συνημμένα, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΡΙΚ2 που θα
προβληθεί την επόμενη εβδομάδα στο πλαίσιο της εκπομπής «Μένω Σπίτι Μαθαίνω από την
Τηλεόραση». Στο τέλος κάθε εβδομάδας θα ενημερώνεστε για το πρόγραμμα της εβδομάδας
που ακολουθεί.
3.
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα έχει ως έδρα τα σχολεία. Ωστόσο, σε μικρό αριθμό
σχολείων στα οποία είτε δεν ήταν τεχνικά δυνατό να γίνει η αναβάθμιση που
προγραμματίστηκε από την ΑΤΗΚ είτε αυτή δεν ολοκληρώθηκε σε ικανοποιητικό βαθμό, θα
δοθεί η δυνατότητα στους/στις εκπαιδευτικούς να κάνουν τη διδασκαλία που προβλέπεται από
το σπίτι τους. Υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα και σε άλλα σχολεία, ακόμα και αν υπάρχει
ικανοποιητική υποδομή, οι εκπαιδευτικοί να κάνουν το μάθημά τους από το σπίτι, για σκοπούς
αποφυγής της φυσικής παρουσίας, κατόπιν συνεννόησης με τη Διεύθυνση και σχετικού
προγραμματισμού. Επίσης, η Διεύθυνση κάθε σχολικής μονάδας έχει την ευθύνη να προβαίνει
στις διευθετήσεις που κρίνει αναγκαίες, ώστε στο σχολείο να βρίσκεται η Διευθυντική Ομάδα
και το απαραίτητο εκπαιδευτικό/γραμματειακό και άλλο προσωπικό, που θα επιτρέπει και θα
διευκολύνει, υπό τις περιστάσεις, τόσο την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης όσο
και τη λειτουργικότητα της σχολικής μονάδας.
4.
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση των σχολείων, θα αποσταλεί από τους οικείους
Επιθεωρητές/Επιθεωρήτριες το έντυπο για Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου στους/στις
Διευθυντές/Διευθύντριες των σχολείων. Το ίδιο έντυπο (επισυνάπτεται) πρέπει να
συμπληρωθεί και να σφραγιστεί από τους/τις Διευθυντές/Διευθύντριες για όλο το διδακτικό και
βοηθητικό προσωπικό των σχολείων τους που θα το χρειαστεί.
5.
Παρακαλώ, όπως ενημερώσετε σχετικά το διδακτικό και βοηθητικό προσωπικό του
σχολείου σας και μεριμνήσετε για την αποτελεσματική εφαρμογή των πιο πάνω οδηγιών, ώστε
να είναι εφικτή η εκπαίδευση των μαθητών/ριών μας κατά τις δύσκολες μέρες που περνούμε
λόγω της έξαρσης της πανδημίας.

Δρ Μάριος Στυλιανίδης
Διευθυντής
Δημοτικής Εκπαίδευσης
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