
ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 

Σεπηέκβξηνο 2019 

Αγαπεηνί γνλείο, 

Με ηελ επθαηξία ηεο λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο επηθνηλσλνύκε καδί ζαο γηα λα 

ελεκεξώζνπκε θαη λα ππελζπκίζνπκε ηα πην θάησ: 

1. Προζέλεσζη παιδιών ζηο ζτολείο:  Η πξνζέιεπζε ησλ παηδηώλ  ζην 

ζρνιείν πξέπεη λα γίλεηαη από ηηο 7:30 κέρξη ηηο 7:45 ην πξσί θαη 

νπσζδήπνηε πξηλ θηππήζεη ην θνπδνύλη.  Η παξνπζία ησλ παηδηώλ ζην 

ζρνιείν πξηλ από ηηο 7:30 ην πξσί πξέπεη λα απνθεύγεηαη δηόηη  δε ζα έρνπλ 

ηελ απαηηνύκελε επίβιεςε από ην δηδαθηηθό πξνζσπηθό. Σε πεπίπηωζη πος 

ένα παιδί θθάνει ζηο ζσολείο ππιν ηιρ 7:30 η πποζωπική ηος αζθάλεια 

είναι εςθύνη ηος ιδίος και ηων γονιών ηος.   

2. Απαγόπεςζη ειζόδος ζηο ζσολείο: Για ηην αζθάλεια ηυν παιδιών και ηος 

ζσολικού σώπος ςπάπσει τηλή πεπίθπαξη και δεν επιηπέπεηαι η ελεύθεπη 

είζοδορ ζε κανένα.  Τα κάγκελα θα κλειδώνονηαι αμέζυρ μεηά ηο κηύπημα ηος 

κοςδοςνιού και θα παπαμένοςν κλειδυμένα  μέσπι ηιρ 1:05.  Όζοι γονείρ 

επιθςμούν να ειζέλθοςν ζηο ζσολικό σώπο θα ππέπει να σπηζιμοποιούν ηην 

κενηπική είζοδο ζηην οποία ςπάπσει θςποηηλέθυνο και θα επικοινυνούν με ηη 

γπαμμαηέα ηος ζσολείος για να ηοςρ ανοίξει.  Είναι απαπαίηηηο ηο κάγκελο 

να κλείνει πάνηοηε μεηά ηην είζοδο ή έξοδό ζαρ από ηο ζσολείο.  

Σύνηομα πιθανόν να ζαρ ζηαλούν νέερ οδηγίερ για ηο θέμα αςηό μεηά 

από ζςνεννόηζη με ηην  Σσολική Εθοπεία και ηον Σύνδεζμο Γονέων. 

3. Δνημέρωζη για αποσζία ηοσ παιδιού: Σε πεξίπησζε πνπ ην παηδί ζαο ζα 

απνπζηάζεη από ην ζρνιείν γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, πξέπεη λα ελεκεξώλεηε ην 

ζπληνκόηεξν δπλαηό γξαπηά ή/θαη πξνθνξηθά ην ζρνιείν.  Γηα ην ζθνπό απηό 

ην ΥΠΠΑΝ έρεη εηνηκάζεη ζρεηηθό έληππν ην νπνίν νη γνλείο πξέπεη λα 

ζπκπιεξώλνπλ θαη λα απνζηέιινπλ ζην ζρνιείν.  Σρεηηθό ελεκεξσηηθό 

θπιιάδην ζαο απνζηέιιεηαη. 

4. Παραλαβή ηοσ παιδιού ζε εργάζιμο τρόνο:   Σε πεξηπηώζεηο πνπ πξέπεη 

λα παξαιάβεηε γηα νπνηνδήπνηε ζνβαξό ιόγν ην παηδί ζαο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ ζρνιείνπ πξέπεη απαξαίηεηα λα ελεκεξώλεηε ην δάζθαιν θαη λα 

ππνγξάθεηε ην δειηίν απνρώξεζεο πνπ βξίζθεηαη ζηε γξακκαηεία.  Αλ ηελ 

παξαιαβή ηνπ παηδηνύ ζαο ζα ηελ θάλεη άιινο εθηόο από ηνπο γνλείο ηόηε ζα 

γίλεηαη ηειεθσληθή επηβεβαίσζε.   

5. τολικό πρόγραμμα: Δπειπηζηνύκε όηη πνιύ ζύληνκα ζα ζηαιεί ζην ζπίηη ην 

σξνιόγην πξόγξακκα ησλ παηδηώλ. Τν παηδί ζα πξέπεη λα κεηαθέξεη ζην 

ζρνιείν ηα βηβιία θαη ηε γξαθηθή ύιε πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ θάζε κέξα 

κόλν, απνθεύγνληαο έηζη ηε κεηαθνξά επηπξόζζεηνπ βάξνπο ζηε ζρνιηθή 

ηζάληα. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα δηαηεξεί θαζαξά όια ηα βηβιία θαη ηεηξάδηά ηνπ 

θαη λα ηα έρεη ζπγπξηζκέλα κέζα ζηελ ηζάληα ηνπ ηελ νπνία ζα εηνηκάδεη 

πάληα από ην βξάδπ θαη όρη ην πξσί.  Σην ζρνιηθό πξόγξακκα ζα ππάξρεη 

θαζνξηζκέλε κέξα θαη ώξα γηα επηθνηλσλία κε ην δάζθαιν ηνπ παηδηνύ ζαο 

θαη ζύληνκα κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα ζαο απνζηαιεί 

θαη πξόγξακκα επηζθέςεσλ γηα ηνπο ππόινηπνπο δαζθάινπο ηεο ζρνιηθήο 



καο κνλάδαο γηα θαιύηεξε επηθνηλσλία θαη ελεκέξσζή ζαο ηόζν γηα ηελ 

πξόνδν όζν θαη γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηώλ ζαο. 

6. Φάκελος επικοινωνίας: Έρεη δνζεί ζε όια ηα παηδηά θάθεινο επηθνηλσλίαο 

ζηνλ νπνίν ηνπνζεηνύληαη δηάθνξεο αλαθνηλώζεηο θαη πιεξνθνξίεο από ην 

ζρνιείν.  Παξαθαινύκε όπσο ελεκεξώλεζηε θαζεκεξηλά θαη αληαπνθξίλεζηε 

έγθαηξα ζηα ρξνλνδηαγξάκκαηα. 

7. Δσπρεπής εμθάνιζη ηων παιδιών: Τα παηδηά είλαη ππνρξεσκέλα λα 

θνξνύλ ηε ζρνιηθή ηνπο ζηνιή ζε όιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ 

θαη λα ηεξνύλ κε πξνζνρή ηνπο βαζηθνύο θαλόλεο πγηεηλήο.  Σηα πιαίζηα ηεο 

εππξεπνύο εκθάληζεο θαη γηα ιόγνπο αζθάιεηαο δελ επηηξέπεηαη λα θνξνύλ 

ηα παηδηά αθξηβά θνζκήκαηα θαη ξνιόγηα ηδηαίηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο. 

8. Κώδικας Καλής σμπεριθοράς: Με ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ, θάζε ηάμε 

κεηά από ζπδήηεζε, ζα θαζνξίζεη ηνλ θώδηθά θαιήο ζπκπεξηθνξάο.  Με ηελ 

εθινγή ηνπ Κεληξηθνύ Μαζεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ζα θαζνξηζηεί θαη ν Γεληθόο 

Κώδηθαο Καιήο Σπκπεξηθνξάο πνπ ζα αθνξά όιε ηε ζρνιηθή κνλάδα.  Ο 

Κώδηθάο απηόο ζα θνηλνπνηεζεί θαη ζηνπο γνλείο θαη ζα είλαη αληηθείκελν 

ζπρλήο ζπδήηεζεο θαη ππελζύκηζεο ζηελ ηάμε θαη ζην ζρνιείν κε ζθνπό ηελ 

πξνώζεζε θαη ηελ θαιιηέξγεηα πλεύκαηνο πεηζαξρίαο θαη νκαιήο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ζρνιείνπ θαη κε απώηεξν ζηόρν ηελ απηνπεηζαξρία.  

9. Κινηηά ηηλέθωνα: Η κεηαθνξά θαη ε ρξήζε θηλεηώλ ηειεθώλσλ θαη 

ξνινγηώλ πνπ κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ θαη σο θηλεηά (smartwatches) ζην 

ζρνιηθό ρώξν από ηνπο καζεηέο απαγνξεύεηαη κε ζρεηηθέο νδεγίεο ηνπ 

ΥΠΠΑΝ.  Η απαγόξεπζε αθνξά ζηελ αζθάιεηα ησλ παηδηώλ θαη ζηελ νξζή 

δηαπαηδαγώγεζή ηνπο. 

10. τολικό κσλικείο: Σηε ζρνιηθή καο κνλάδα ιεηηνπξγεί ζρνιηθό θπιηθείν κε 

όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ απαηηνύληαη από ηε λνκνζεζία.  Ο εγθεθξηκέλνο 

ηηκνθαηάινγνο ζα ζαο απνζηαιεί ζύληνκα κε ηα παηδηά ζαο.   

11. Δρωηημαηολόγια τολιαηρικής Τπηρεζίας: Τηο επόκελεο κέξεο ζα  δνζνύλ 

ζε όια ηα  παηδηά ηνπ ζρνιείνπ εξσηεκαηνιόγηα από ηελ Δπηζθέπηξηα Υγείαο 

ηα νπνία πξέπεη λα ζπκπιεξσζνύλ θαη λα επηζηξαθνύλ ζην ζρνιείν ην 

ζπληνκόηεξν. 

12. Κάπνιζμα ζηοσς ζτολικούς τώροσς : Τν θάπληζκα απαγνξεύεηαη ζε όινπο 

ηνπο ζρνιηθνύο ρώξνπο.  Η απαγόξεπζε πεξηιακβάλεη θαη ην ειεθηξνληθό 

ηζηγάξν θαη αθνξά ηόζν ηνπο θιεηζηνύο όζν θαη ηνπο αλνηρηνύο ρώξνπο ηνπ 

ζρνιείνπ. 

13. Γεδομένα προζωπικού ταρακηήρα: Σύκθσλα κε ην λόκν γηα πξνζηαζία 

ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ζαο απνζηέιιεηαη έληππν 

ζπγθαηάζεζεο γηα θσηνγξάθηζε θαη καγλεηνζθόπεζε ησλ παηδηώλ ζαο.  

Δπίζεο επηζεκαίλεηαη όηη νη γνλείο κπνξνύλ λα θσηνγξαθίδνπλ ή λα 

καγλεηνζθνπνύλ ηα δηθά ηνπο παηδηά αιιά δελ κπνξνύλ λα δεκνζηνπνηνύλ ην 

πιηθό απηό αλ εκθαλίδνληαη θαη άιια παηδηά ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ησλ 

γνληώλ ηνπο. 

 

14. Σεηράδιο Δργαζιών-Ημερολόγιο:  Με ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζα 

δνζεί ζε όινπο ηνπο καζεηέο ην Τεηξάδην Δξγαζηώλ-Ηκεξνιόγην ζην νπνίν 

αλαγξάθνληαη νη ζεκαληηθέο εκεξνκελίεο ηεο ρξνληάο θαη ζα αμηνπνηεζεί γηα 

θαηαγξαθή ηεο θαη’ νίθνλ εξγαζίαο. 



15. Υρήζη ηοσ τώροσ ζηάθμεσζης ηοσ προζωπικού: Έρνπκε παξαηεξήζεη 

θαηά ηελ πεξζηλή ζρνιηθή ρξνληά όηη θάπνηα παηδηά είηε κόλα ηνπο είηε κε ηε 

ζπλνδεία ησλ γνληώλ ηνπο ρξεζηκνπνηνύλ ηνπο ρώξνπο ζηάζκεπζεο ηνπ 

πξνζσπηθνύ θαηά ηελ πξνζέιεπζή ηνπο ή/θαη θαηά ηελ απνρώξεζή ηνπο.  

Ασηό αποηελεί ζοβαρό κίνδσνο για ηην αζθάλεια όλων.  Υπάξρνπλ 

είζνδνη ζε όιεο ηηο πιεπξέο ηνπ ζρνιείνπ ηηο νπνίεο κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηνύλ ηα παηδηά κε αζθάιεηα. 

16. ίηιζη παιδιών και δικαιολογηηικά έγγραθα:  Καζεκεξηλά πξνζθέξεηαη 

πξόγεπκα πνπ επηρνξεγείηαη από ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ ζε 

παηδηά πνπ έρνπλ αλάγθε βνήζεηαο θαη νηθνλνκηθήο ζηήξημεο.  Γηθαηνύρνη 

καζεηέο ζεσξνύληαη όζνη αλήθνπλ ζηηο πην θάησ νκάδεο: 

 

 Οηθνγέλεηεο πνπ ιακβάλνπλ Δ.Δ.Δ. ή Γεκόζην Βνήζεκα 

   Άλεξγνη γνλείο  

  Οξθαλά παηδηά  

  Μνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο  

  Πνιύηεθλεο νηθνγέλεηεο  

  Ιδηαίηεξα αλεπαξθέο εηζόδεκα γνλέσλ γηα άιινπο ιόγνπο   

 

Όζεο νηθνγέλεηεο αλήθνπλ ζηηο πην πάλσ νκάδεο θαη επηζπκνύλ ηα 

παηδηά ηνπο λα παίξλνπλ δσξεάλ πξόγεπκα από ην ζρνιείν, πξέπεη 

λα απνζηείινπλ ζην ζρνιείν ηε ζρεηηθή δήισζε πνπ ζαο 

απνζηέιιεηαη καδί κε  ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά/πηζηνπνηεηηθά.  

Όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα θηάζνπλ ζην ζρνιείν ζα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ κε απόιπηε ερεκύζεηα θαη ππεπζπλόηεηα.  Γηα 

νπνηαδήπνηε απνξία ή δηεπθξίληζε κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε ηε 

δηεπζύληξηα.  Τειεπηαία εκέξα απνζηνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ είλαη ε 

Γεπηέξα, 23/9/19. 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΣΦΟΛΔΙΟ 

 

 

 


