Σχολεία: Οι πέντε νέοι κανόνες που τίθενται σε ισχύ από
Δευτέρα, 1η Ιουνίου
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Ποιοι οι νέοι κανόνες που αναφέρονται στη ΚΥΑ για, γεύματα διαλείμματα και προαύλιο
Στα θρανία θα βρίσκονται όλοι οι μαθητές από την ερχόμενη Δευτέρα (1η Ιουνίου),
μετά και την απόφαση της κυβέρνησης να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους τόσο
τα δημοτικά σχολεία όσο και τα νηπιαγωγεία.
Το υπουργείο Παιδείας έδωσε στη δημοσιότητα νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, με
τους κανόνες που θα πρέπει να ακολουθήσουν τόσο οι καθηγητές όσο και
οι μαθητές. Στις οδηγίες εκτός από τα μέτρα που παρουσιάστηκαν πριν από μερικές
ημέρες, περιλαμβάνονται και πέντε νέοι κανόνες.
1. Η υλοποίηση της σίτισης, όπου αυτή προβλέπεται, γίνεται σύμφωνα με τους
υγειονομικούς όρους και τις συστάσεις της από 25.5.2020 εισήγησης της Εθνικής
Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊούCOVID-19, και συγκεκριμένα: α)
με παράδοση των γευμάτων σε πακέτα, τηρουμένων υψηλών προδιαγραφών
υγιεινής, β) με χρήση του χώρου της τραπεζαρίας (τηρουμένων των αποστάσεων
και σε μικρές ομάδες μαθητών). Σε περίπτωση δε μη επάρκειας του χώρου της
τραπεζαρίας, γίνεται χρήση άλλων χώρων του σχολείου, όπως του προαυλίου και
των σχολικών αιθουσών και γ) με τη λήψη πρόνοιας για την επιμελή καθαριότητα
και απολύμανση των χώρων σίτισης.
2. Προκειμένου να περιοριστεί η αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών/τριών των
τμημάτων, υιοθετούνται πρακτικές συστηματικού διαχωρισμού των μαθητών
κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός των
μαθητών/τριών και να διασφαλίζεται η τήρηση των απαιτούμενων αποστάσεων
των μαθητών/τριών σε κάθε χώρο του σχολείου. Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών,
το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διαλειμμάτων και το πρόγραμμα εφημεριών
δύναται να αναπροσαρμόζονται κατά παρέκκλιση του π.δ. 79/2017, με ευθύνη
του/της Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας και του Συλλόγου Διδασκόντων
με τη σύνταξη σχετικού πρακτικού και την κοινοποίησή του στην οικεία
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
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3. Δεν πραγματοποιείται η συγκέντρωση μαθητών στον προαύλιο χώρο πριν την
έναρξη του ωρολογίου προγράμματος και η καθιερωμένη διαδικασία
πραγματοποιείται εντός των αιθουσών.
4. Οι απαραίτητες ενέργειες σχετικές με τη λήξη του διδακτικού έτους, η αποτίμηση
του εκπαιδευτικού έργου και η καταγραφή προτάσεων για βελτίωσή του το
επόμενο έτος, λαμβάνουν χώρα πριν τη λήξη του διδακτικού έτους.
5. Στις περιπτώσεις που απαιτείται σωματική επαφή ή εκ του σύνεγγυς εκπαιδευτική
καθοδήγηση και υποστήριξη των μαθητών/τριών, η χρήση γαντιών, μη ιατρικής
μάσκας ή προμετωπίδας για τις περιπτώσεις που απαιτείται να φαίνεται το στόμα
του εκπαιδευτικού ή του ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού
προσωπικού, είναι υποχρεωτική. Κατά τα λοιπά, η χρήση προστατευτικής μη
ιατρικής μάσκας από μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό εντός των σχολικών
μονάδων είναι προαιρετική.
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