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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

      Αγαπητοί γονείς,  

    Καλώς ήρθατε στο σχολείο μας!  

Με το σημείωμα αυτό θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για βασικά θέματα που  καθορίζουν την ποιότητα 
της σχολικής ζωής μας.  

 Τα μαθήματα του σχολείου ξεκινούν στις 08:15. Παρακαλούμε να φροντίσετε ιδιαίτερα για την έγκαιρη 
πρωινή προσέλευση των παιδιών σας.  

 Η αμφίεση των μαθητών/μαθητριών θα πρέπει να είναι αξιοπρεπής και να ταιριάζει με τον χώρο του 
σχολείου. 

 Το σύνολο των απουσιών που μπορεί να κάνει ένας μαθητής/μια μαθήτρια είναι 114. Για την 
επικοινωνία μας σχετικά με τις απουσίες του παιδιού σας αλλά και για θέματα φοίτησης και σχολείου 
γενικότερα, θα χρησιμοποιούνται το e-mail σας και τα τηλέφωνα επικοινωνίας σας (σταθερό και 
κινητό), μετά τη δική σας ενυπόγραφη συναίνεση 

 Δεν επιτρέπεται οι μαθητές να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού 
χώρου. Στην εξαιρετική περίπτωση που ο μαθητής έχει στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο 
υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του εντός του σχολικού χώρου, να το έχει εκτός 
λειτουργίας. Επίσης, οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους και οποιαδήποτε άλλη συσκευή ή 
και παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας δεδομένων εικόνας και ήχου  (Γ2/132328/07-12-2006 
και Γ2/100553/04-09-2012 Υπουργικές Αποφάσεις). Για κάθε παρέκκλιση από τα παραπάνω 
εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα παιδαγωγικά μέτρα. Οι μαθητές, για να επικοινωνήσουν μαζί σας, 
μπορούν να χρησιμοποιούν το καρτοτηλέφωνο του σχολείου (παρακαλούμε να έχουν μαζί τους 
τηλεκάρτα).  

 Ενδέχεται να υπάρξουν μέρες που οι μαθητές του σχολείου θα σχολάσουν νωρίτερα από ότι 
ορίζεται στο πρόγραμμα (π.χ. λόγω απουσίας εκπαιδευτικού, απεργίας, στάσης εργασίας). Για τις 
περιπτώσεις αυτές θα θέλαμε να μας δηλώσετε ενυπόγραφα αν συμφωνείτε ή όχι ο γιος/η κόρη σας 
να αποχωρεί νωρίτερα από το σχολείο μόνος/μόνη για το σπίτι, γιατί οι μαθητές ζητούν επίμονα να 
αποχωρήσουν, αλλά και για την καλύτερη αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους.  

 Επίσης, παρακαλούμε να μας δηλώσετε ενυπόγραφα αν επιτρέπετε να δημοσιεύονται στην 
ιστοσελίδα του σχολείου ( http://blogs.sch.gr/1gymvoul ) ομαδικές φωτογραφίες ή βίντεο με τα 
παιδιά σας από τη σχολική ζωή, δεδομένου ότι τηρούνται οι προβλεπόμενοι κανόνες ασφαλείας. 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας, όπου μπορείτε να ενημερωθείτε για 
τις δράσεις, τις δραστηριότητες και τα προγράμματά μας. 

Παρακαλούμε συμπληρώστε ανάλογα τη δήλωση που ακολουθεί, η οποία θα ισχύει για όλα τα χρόνια 
φοίτησης του παιδιού σας στο σχολείο. Σε περίπτωση που επιθυμείτε αλλαγή του/των παραπάνω, 
μπορείτε να καταθέσετε νέα υπεύθυνη δήλωση στο σχολείο. 
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