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 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ ΧΟΛΕΙΟΤ 
Αγαπθτοί γονείσ, 
Με τθν ζναρξθ τθσ ςχολικισ χρονιάσ, κα κζλαμε να ςασ γνωςτοποιιςουμε κάποια κζματα που αφοροφν ςτθ λειτουργία 
του ςχολείου και να ςασ παρακαλζςουμε να μασ διευκολφνετε ςτο ζργο μασ, τθρϊντασ τα χωρίσ παρεκκλίςεισ. 
1) Σφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, απαγορεφεται για λόγουσ αςφαλείασ, θ είςοδοσ οποιουδιποτε ςτον χϊρο του 
ςχολείου. Ζτςι, κάκε πρωί κα παραδίνετε τα παιδιά ςτθν είςοδο και δεν κα ειςζρχεςτε ςτο ςχολείο. Σε περίπτωςθ 
κζματοσ υγείασ κα λαμβάνετε ειδικι άδεια από το ςχολείο, κα ειςζρχεςτε, κα αφινετε τθν τςάντα και ςε κάκε 
περίπτωςθ κα ζχετε αποχωριςει από το ςχολείο πριν από τισ 08:15ϋ. 
2) Η πόρτα του ςχολείου κα κλειδϊνεται ςτισ 08:15ϋκαι όςα παιδιά ζλκουν κακυςτερθμζνα, κα ειςζρχονται μετά από 
ενθμζρωςθ του ςχολείου και αφοφ οι γονείσ υπογράψουν υπεφκυνθ διλωςθ κακυςτερθμζνθσ προςζλευςθσ. 
3)Σε περίπτωςθ που κάποιοσ γονζασ κζλει να ειςζλκει ςτο ςχολείο για ζκτακτο λόγο, κα τθλεφωνεί ςτον/ςτθ Δ/ντι 
/Δ/ντρια του ςχολείου.  
4)Πποιοσ γονζασ κζλει να ειςζλκει για κάτι ζκτακτο ςτο ςχολείο όταν ςχολάει το παιδί του ι όταν υπάρχει 
προγραμματιςμζνθ ςυγκζντρωςθ γονζων των τάξεων, κα περιμζνει να ςχολάςουν τα παιδιά, το ολοιμερο να μπει ςτθν 
αίκουςα ςίτιςθσ και κατόπιν κα ειςζρχεται, αναφζροντασ το όνομα και τον ςκοπό τθσ επίςκεψθσ ςτουσ εφθμερεφοντεσ 
εκπαιδευτικοφσ. 
5)Αν κάποιοσ γονζασ επικυμεί να ειςζλκει ςτο ςχολείο κατά τθν πρωινι προςζλευςθ για κάτι ζκτακτο, κα ηθτάει άδεια 
από τον εφθμερεφοντα που βρίςκεται ςτθν υποδοχι, δίνοντασ το όνομά του και αναφζροντασ τον ςκοπό τθσ ειςόδου. 
6)Ραρακαλοφμε να μθ ςυνωςτίηεςτε ςτθν ζξοδο του ςχολείου, όταν ςχολάνε οι μακθτζσ και δυςκολεφετε τθν ζξοδό 
τουσ. 
7)Κάκε εκπ/κόσ κα ςασ γνωςτοποιιςει τθν θμζρα που κα ςασ κάνει ενθμζρωςθ για κζματα που αφοροφν ςτα παιδιά 
ςασ. Aν κζλετε να ςυναντιςετε τον εκπ/κό του παιδιοφ ςασ ι τον/τθ Δ/ντι /Δ/ντρια του ςχολείου, να κλείνετε 
τθλεφωνικά ραντεβοφ. 
8) Μπορείτε να καλείτε ςτο τθλζφωνα του ςχολείου, αν κζλετε να ενθμερϊςετε για κάποιο κζμα. 
9)Η ενθμζρωςθ κάποιων γονζων που καλοφνται εκτάκτωσ από το ςχολείο ι προςζρχονται εκτάκτωσ με δικι τουσ 
πρωτοβουλία ςτο ςχολείο, μπορεί να γίνεται με τθν παρουςία του, τθσ Δ/ντριασ, των εφθμερευόντων, του εκπ/κοφ του 
τμιματοσ ζνταξθσ, τθσ Υποδν/τριασ ι άλλων παραγόντων τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, όταν το ςχολείο το κρίνει αναγκαίο. 
10)Σε περίπτωςθ απουςίασ του παιδιοφ ςασ, να ενθμερϊνετε τθλεφωνικά το ςχολείο. Για να δικαιολογιςετε τθν 
απουςία, κα προςκομίηετε ιατρικι βεβαίωςθ ι υπεφκυνθ διλωςι ςασ (τθν οποία κα ςασ ζχει προμθκεφςει ο εκπ/κόσ 
τθσ τάξθσ) με το παιδί, όταν επιςτρζψει. 
11)Σε περίπτωςθ πρόωρθσ αποχϊρθςθσ του παιδιοφ ςασ κα υπογράφετε ςχετικι διλωςθ ςτον εκπ/κό τθσ τάξθσ. 
12)Στο ςχολείο αλλά και ςτισ εκδρομζσ – επιςκζψεισ, απαγορεφονται τα κινθτά τθλζφωνα και οι θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ 
(tablets, κ.ά.) ςτουσ μακθτζσ. 
13) Στο Ολοιμερο Ρρόγραμμα οι μακθτζσ να τοποκετοφν μόνο τα μπολάκια τουσ ςτο ψυγείο και τα τςαντάκια τουσ να 
τα αφινουν δίπλα ςτθν ζδρα. Να υπάρχουν ετικζτεσ με το ονοματεπϊνυμο και τθν τάξθ του μακθτι ςτο τςαντάκι και 
ςτο μπολάκι. 
14) Για παραγγελίεσ ι πλθρωμζσ ςτο κυλικείο, μπορείτε να επικοινωνείτε τθλεφωνικά με τον κ. Θζμθ ι τθν κ. Ντίνα. Το 
τθλζφωνο είναι αναρτθμζνο ςε εμφανζσ ςθμείο ςτον πίνακα ανακοινϊςεων των ςχολείων. Τθν Ραραςκευι υπάρχει θ 
δυνατότθτα να ειςζρχεςτε να ταχτοποιιςετε τον λογαριαςμό ςασ, αφοφ ζχουν ςχολάςει οι μακθτζσ και το Ολοιμερο 
ζχει ειςζλκει ςτθ ςίτιςθ, ενθμερϊνοντασ τουσ εφθμερεφοντεσ δαςκάλουσ. 
15) Δεν επιτρζπεται θ ανάρτθςθ φωτογραφιϊν ι βίντεο από εκδθλϊςεισ-δραςτθριότθτεσ του ςχολείου ςτα Μζςα 
Κοινωνικισ Δικτφωςθσ. 
16)Σε περίπτωςθ ςειςμοφ, και εφϋόςον ανακοινωκεί από τα Μ.Μ.Ε. εκκζνωςθ του ςχολείου, κα παραλαμβάνετε τα 
παιδιά ςασ από τθν ζξοδο του γθπζδου, ενϊ τα τμιματα του ιςογείου του 6ου Δ. Σ., ιτοι Α’, Β’1 και Β’2 από το γιπεδο 
καλακοςφαίριςθσ ςτθ Βορειοανατολικι πλευρά του ςχολείου. 
17) Tο προςωπικό του ςχολείου είναι πρόκυμο να ςυηθτιςει μαηί ςασ για κζματα που αφοροφν ςτα παιδιά ςασ και 
πιςτεφουμε ότι με τθ ςυνεργαςία ςασ κα ζχουμε μια καλι ςχολικι χρονιά. 
Κάνουμε ζκκλθςθ για μια ακόμθ φορά να τθριςετε όλα τα ανωτζρω και να ενθμερϊςετε ςχετικά και όλα τα άτομα που 
εμπλζκονται (παπποφδεσ, κείεσ κλπ), προσ αποφυγι εντάςεων, αφοφ όλα αυτά τα κζματα ςχετίηονται με τθν αςφάλεια 
και τθν προςταςία των παιδιϊν ςασ κακϊσ και τθν εφρυκμθ λειτουργία του ςχολείου. 
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