
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Αγαπεηνί γνλείο,  

κε ζηόρν ηε δεκηνπξγία ησλ πξνϋπνζέζεσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε νκαιήο θαη δεκηνπξγηθήο 

ζρνιηθήο δσήο, ζαο γλσξίδνπκε κηα ζεηξά ζεκάησλ πνπ απαηηνύλ ηε ζπλεξγαζία ησλ κειώλ ηεο 

ζρνιηθήο θνηλόηεηαο: 

 

 Οη γνλείο ή νη θεδεκόλεο πνπ ζπλνδεύνπλ ηα παηδηά ηνπο ην πξσί, απνρσξνύλ αθνύ βεβαησζνύλ όηη 

απηά εηζήιζαλ ζην πξναύιην.  

 Η άθημε ησλ καζεηώλ ην πξσί γίλεηαη από ηηο 8.00 σο 8.15. Γηα ιόγνπο αζθαιείαο ησλ καζεηώλ  

αιιά θαη γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο ε πόξηα θιείλεη κεηά ηελ πξσηλή 

ζπγθέληξσζε.  

 Η έγθαηξε πξνζέιεπζε βνεζά ζηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Σε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο 

καζεηήο θαζπζηεξήζεη δηθαηνινγεκέλα, έξρεηαη ζην ζρνιείν ζπλνδεπόκελνο από ηνλ θεδεκόλα 

ηνπ  θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 1νπ δηαιείκκαηνο θαη όρη ζηε δηάξθεηα ηνπ 1νπ δηδαθηηθνύ δίσξνπ. 

 Μεξηκλώληαο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηώλ καο, παξαθαινύκε ζηε ιήμε ησλ ζρνιηθώλ 

καζεκάησλ, ε παξαιαβή ησλ παηδηώλ ζαο λα γίλεηαη έγθαηξα από εζάο ηνπο ηδίνπο ή από θάπνην 

άιιν πξόζσπν ηεο εκπηζηνζύλεο ζαο, ην νπνίν καο έρεηε γλσζηνπνηήζεη.  

 Καιό ζα ήηαλ,  γηα λα θαιιηεξγήζνπκε πγηεηλέο ζπλήζεηεο ζηα παηδηά, γηα ην θνιαηζηό ηνπο  λα θάλεηε 

επηινγέο πγηεηλέο θαη ζπηηηθέο πνπ ζα θέξλνπλ καδί ηνπο (αο απνθεύγνληαη ελδηάκεζεο παξαδόζεηο 

θνιαηζηνύ από ηνπο γνλείο,  γηα λα κε δεκηνπξγνύληαη δήιηεο κεηαμύ ησλ παηδηώλ).  

 Αλ παξνπζηαζηεί αλάγθε αλαρώξεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ σξαξίνπ (π.ρ. αζζέλεηα) 

γίλεηαη πάληνηε κε ηε ζπλνδεία γνλέα ή θεδεκόλα, αθνύ ν γνλέαο ή θεδεκόλαο  ππνγξάςεη ηε 

ζρεηηθή ππεύζπλε δήισζε. 

 Παξαθαινύκε λα ελεκεξώλεηε ηνλ/ηε δάζθαιν/δαζθάια γηα νπνηνδήπνηε πξόβιεκα πγείαο ηνπ 

παηδηνύ ζαο (ηπρόλ αιιεξγίεο, θιπ) ή  γηα νπνηνδήπνηε πξόβιεκα πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ 

ςπρνπλεπκαηηθή εμέιημε ηνπ παηδηνύ. 

 Επίζεο ζε πεξίπησζε πνιπήκεξεο απνπζίαο ηνπ παηδηνύ λα ελεκεξώλεηε ηνλ/ηε δάζθαιν/δαζθάια 

θαη εθόζνλ ε απνπζία νθείιεηαη ζε ιόγνπο πγείαο, λα πξνζθνκίδεηε ηαηξηθή βεβαίσζε. 

 Οη γνλείο κπνξνύλ λα επηζθέπηνληαη ην ζρνιείν θαηά ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο εκέξεο θαη ώξεο 

ζπλαληήζεσλ κε ηνπο δαζθάινπο. Γηα νπνηνδήπνηε παηδαγσγηθό, καζεζηαθό ή άιιν ζέκα 

πξνθύςεη, κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ κε ηνλ/ηελ  ππεύζπλν/ε δάζθαιν/α ηνπ ηκήκαηνο θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο πνπ δηδάζθνπλ ζην ηκήκα ηνπ παηδηνύ ηνπο. 

 Καλέλαο γνλέαο ή θεδεκόλαο καζεηή/ηξηαο, δελ επηηξέπεηαη λα θάλεη ζπζηάζεηο ζε άιινπο 

καζεηέο/ηξηεο.  

 Η παξακνλή ησλ γνλέσλ, θαηά ηελ ώξα ηεο πξνζεπρήο, ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ ώξα 

πνπ ζρνιάκε, είηε κέζα ζηνλ πξναύιην ρώξν, είηε ζηνπο δηαδξόκνπο ηνπ ζρνιείνπ, όρη κόλν δελ 

επηηξέπεηαη από ηνλ λόκν γηα ιόγνπο αζθαιείαο, αιιά παξάιιεια δπζρεξαίλεη ην έξγν ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ζην ζρνιείν - ηόζν ην κάζεκα ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, πνπ ν 

ρώξνο ηνπ πξναπιίνπ είλαη ρώξνο καζήκαηνο, όζν θαη ην έξγν ηεο επηηήξεζεο ησλ παηδηώλ από 

ηνπο εθεκεξεύνληεο δαζθάινπο. 



 Γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, θαζώο θαη ηηο αζιεηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζρνιείνπ, είλαη νπσζδήπνηε απαξαίηεηε ε πξνζθόκηζε  Αηνκηθνύ Δειηίνπ 

Υγείαο γηα ηνπο καζεηέο ησλ Α' θαη Δ΄ Τάμεσλ, κε ηζρύ ηξία ρξόληα. 

 Γηα ηηο πεξηπηώζεηο εθηάθησλ αλαγθώλ (ζεηζκώλ -ππξθαγηώλ θ.η.ι.) ην ζρνιείν έρεη θαηαξηίζεη ζρέδην 

εθηάθησλ αλαγθώλ θαη γίλνληαη νη πξνβιεπόκελεο αζθήζεηο εηνηκόηεηαο. Μεηά ηε ιήμε ηεο ζεηζκηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο νη δηδάζθνληεο νδεγνύλ ηα ηκήκαηά ηνπο ζην πξνθαζνξηζκέλν ζεκείν ζπλάληεζεο 

ζην πξναύιην ηνπ ζρνιείνπ ζύκθσλα κε ην ζρέδην εθθέλσζεο ηνπ θηηξίνπ, όπνπ νη καζεηέο 

παξακέλνπλ κέρξη λα παξαδνζνύλ ζηνπο γνλείο ηνπο.  

 Σε πεξίπησζε ρηνλόπησζεο παξαθνινπζνύκε ηηο αλαθνηλώζεηο από ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. 

 Σε  εκέξεο απεξγίαο  ησλ εθπ/θώλ νη γνλείο/θεδεκόλεο νθείινπλ λα παξεπξίζθνληαη ζην ρώξν ηνπ 

ζρνιείνπ θαη λα ελεκεξώλνληαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ ηπρόλ απεξγνύλ.  

 Σρεηηθά κε ηηο ζρνιηθέο ηζάληεο, είλαη ζθόπηκν νη γνλείο λα ειέγρνπλ θαζεκεξηλά ην πεξηερόκελό 

ηνπο. Να θξνληίδνπλ λα κελ κεηαθέξεη ην παηδί ηνπο άζθνπα όια ηα βηβιία θαη ηεηξάδηα, αιιά κόλν 

ηα απαξαίηεηα ζύκθσλα κε ην θαζεκεξηλό ηνπ πξόγξακκα. Αθόκε, λα κε κεηαθέξεη αληηθείκελα 

αμίαο, ρξήκαηα, ειεθηξνληθά παηρλίδηα, θηλεηά ηειέθσλα.  

 Oη καζεηέο/ηξηεο δελ επηηξέπεηαη λα έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο θηλεηά ηειέθσλα θαη νπνηαδήπνηε άιιε 

ειεθηξνληθή ζπζθεπή ή παηρλίδη πνπ δηαζέηεη ζύζηεκα επεμεξγαζίαο εηθόλαο θαη ήρνπ εληόο ηνπ 

ζρνιηθνύ ρώξνπ. 

 Η εθπαηδεπηηθή δξάζε «Η ηζάληα ζην ζρνιείν» πινπνηείηαη ζην ζρνιείν καο ηελ Παξαζθεπή, πξηλ 

από ην πξώην θαη ηξίην Σαββαηνθύξηαθν θάζε κήλα, έσο ηε Δεπηέξα, όπσο απνθαζίζηεθε από ηνλ  

Σύιινγν Δηδαζθόλησλ. Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ ζα ελεκεξώλνπλ ηνπο καζεηέο/ηξηεο ηεο 

ηάμεο ηνπο γηα ηελ ελ ιόγσ δξάζε θαη ηηο ελδερόκελεο κεηαβνιέο θαη πξνζαξκνγέο πνπ ζα 

πξνθύςνπλ ζηε ζρνιηθή θαζεκεξηλόηεηα. Οη γνλείο θαη νη καζεηέο/ηξηεο ζα πξέπεη λα θξνληίζνπλ 

ώζηε ζην πεξηερόκελν  ηεο ζρνιηθήο ηζάληαο πνπ ζα αθήζνπλ ζην ζρνιείν γηα ην 

Σαββαηνθύξηαθν, λα κελ ππάξρνπλ αληηθείκελα αμίαο ή απαξαίηεηα ζηνλ/ζηε καζεηή/ηξηα  

(ρξήκαηα, γπαιηά, θιεηδηά, θ.η.ι.). Επίζεο λα κελ παξακείλεη θνιαηζηό κέζα ζηελ ηζάληα.  

 Τν ζρνιείν έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ Ψπρνιόγν θαη Κνηλσληθή Λεηηνπξγό πνπ απνηεινύλ  κέιε ηεο 

Ε.Δ.Ε.Α.Υ.  (Εηδηθή Δηαγλσζηηθή Επηηξνπή Αμηνιόγεζεο θαη Υπνζηήξημεο), κε ζηόρν ηελ παξνρή 

ππεξεζηώλ εθπαηδεπηηθήο αμηνιόγεζεο θαη ππνζηήξημεο  ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ ηνπ 

ζρνιείνπ. Απνζθνπεί  ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθόηεηαο ησλ καζεηώλ θαη ζηε βειηίσζε ησλ 

ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ηνπο. Παξέρεη ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο ζηνπο καζεηέο 

πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνζσπηθά ή άιινπ είδνπο πξνβιήκαηα θαη ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο 

δηαζθαιίδνληαο ην απόξξεην. Εθαξκόδεη πξνγξάκκαηα πνπ πξνάγνπλ ηελ απηνεθηίκεζε θαη  ηελ 

ηθαλόηεηα δηαρείξηζεο ηνπ άγρνπο θαη ησλ ζπγθξνύζεσλ. Σηελ Ε.Δ.Ε.Α.Υ. έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα 

απεπζύλεζηε θάζε Τξίηε θαηά ηηο ώξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, αθνύ πξνεγνπκέλσο 

επηθνηλσλήζεηε κε ην ζρνιείν.  

 

  Υπελζπκίδνπκε όηη ην ηειέθσλν ηνπ ζρνιείνπ είλαη 2710224025 θαη όηη κπνξείηε λα ελεκεξώλεζηε 

γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζρνιείνπ καο από ηελ ηζηνζειίδα καο  5dim-tripol.ark.sch.gr  


