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Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,  
 
Με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, σας καλωσρίζουμε στο 
Δημοτικό Σχολείο Μακεδονίτισσας Β΄ και σας ευχόμαστε μια καλή και δημιουργική 
χρονιά.   
 
Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν εξαιτίας της πανδημίας, η  
συνεργασία όλων για την τήρηση του Υγειονομικού Πρωτόκολλου και των οδηγιών 
των εγκυκλίων του ΥΠΠΑΝ, κρίνεται απαραίτητη.  Επικοινωνούμε, λοιπόν σήμερα 
μαζί σας για τις πρώτες οδηγίες που αφορούν την ομαλή πρόσβαση των παιδιών της 
Α’ τάξης στο σχολείο.  
 

1) Είσοδος μαθητών στο σχολικό χώρο: 
Για αποφυγή συνωστισμού στην προσέλευση των παιδιών, οι γονείς καλούνται να 
παραδώσουν τα παιδιά τους σε μια εκ των δύο εισόδων του σχολείου ανάλογα με το 
αρχικό γράμμα του επιθέτου τους. Συγκεκριμένα: 
Α) ¨Όλα τα παιδιά που το επίθετό τους αρχίζει από τα γράμματα Α-Κ, θα εισέλθουν 
στο σχολείο από την κεντρική είσοδο του σχολείου (Βόρεια είσοδος) 
Β) Τα παιδιά που το επίθετό τους αρχίζει από τα γράμματα Λ-`Ω, θα εισέλθουν στο 
σχολικό χώρο από την δυτική είσοδο (πλησιέστερη στην εκκλησία) 
 
Τα παιδιά θα παραλαμβάνει εκπαιδευτικός του σχολείου και θα τα οδηγεί με το 
«τρενάκι» του, στην αίθουσα του τμήματός τους, όπου θα τα περιμένει εκπαιδευτικός 
στην τάξη. Στις διαδρομές τους τα «τρενάκια», θα αποβιβάζουν και τους φίλους των 
παιδιών, τους οποίους θα συναντήσουν στην τάξη! 
 

2) Αποχώρηση μαθητών από το σχολικό χώρο 
Όλα τα παιδιά θα σχολάσουν το μεσημέρι, από την κεντρική είσοδο του σχολείου 
(Βόρεια είσοδος) 
 
 
 



 
Τέλος, για να βοηθήσουμε στην όσο το δυνατό ομαλότερη μετάβαση των παιδιών 
της Α΄τάξης στο δημοτικό σχολείο, τα παιδιά μπορούν να φέρουν μαζί τους την 
πρώτη μέρα, ένα αγαπημένο τους λούτρινο αρκουδάκι ή άλλο αντικείμενο που θα τα 
βοηθήσει να αισθανθούν ασφαλείς.  
 
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και ευελπιστούμε στη συνεργασία σας. 
 
Με εκτίμηση,  
Από το σχολείο. 
 
 


