
6ο Δημοτικό Ναυπλίου 

 
Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων 

για την ομαλή και την εύρυθμη 
λειτουργία του σχολείου. 
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Σχολικό έτος: 2018-2019 



 Η εφημερεύουσα έρχεται στις  8:00 και τότε  
εισέρχονται και οι μαθητές /τριες  στο σχολείο.  

 Η κάτω πόρτα παραμένει ανοιχτή μετά τη 
λήξη των μαθημάτων του ολοήμερου 
τμήματος. 

 Το κουδούνι  χτυπά στις 08:15,  γίνεται η 
προσευχή και οι δύο πόρτες κλειδώνουν.  

 

Καθημερινή λειτουργία 
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 Σε υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνετε  ποιο 
άτομο θα παίρνει το παιδί σας το μεσημέρι και 
σε περίπτωση  που επιθυμείτε αλλαγή 
συμπληρώνετε  νέα. 

 Σε καμιά περίπτωση το παιδί δε φεύγει 
μόνο  του, για λόγους ασφάλειας. 
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Είσοδος στο σχολείο 

 Σε περίπτωση αργοπορίας να φέρνετε τα 
παιδιά σας στο πρώτο διάλειμμα στις 09:45. 

 Στις 13:15  σχολάνε οι μαθητές /τριες του 
πρωινού τμήματος και αποχωρούν με 
συνοδεία ή μόνα τους και από την πόρτα που 
έχετε ορίσει στην υπεύθυνη δήλωση. 

 Στις 15:00 του σχολάνε οι μαθητές/τριες του    
ολοήμερου τμήματος.  
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 Να αφήνετε τα παιδιά σας και να φεύγετε, 
γιατί υπάρχει  δυσκολία στο παρκάρισμα.  

 Να είστε εδώ πριν χτυπήσει το  κουδούνι, 
για να παραλάβετε τα παιδιά σας  έγκαιρα.  

 Να προσέχουν οι οδηγοί την ώρα που οι 
μαθητές /τριες  επιβιβάζονται στο λεωφορείο.  
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Είσοδος στο σχολείο 



 Στο χώρο του σχολείου να μπαίνετε το πρωί 
μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για να 
ενημερώσετε  για κάτι έκτακτο.  

 Τις βροχερές ημέρες να φέρνετε τα παιδιά σας 
μέσα στην είσοδο του σχολείου και από τον ίδιο 
χώρο θα τα παραλαμβάνετε το μεσημέρι. 

 Τις ημέρες απεργίας ή στάσεων εργασίας να 
έρχεστε οπωσδήποτε μαζί με  τα παιδιά σας για 
να ενημερώνεστε  για την ώρα αποχώρησής τους.  
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Είσοδος στο σχολείο 



Υγιεινή  χώρων 

 Να επιστήσετε την προσοχή στα παιδιά σας, 
ώστε να διατηρούν τους χώρους καθαρούς και 
να αντιληφτούν ότι το σχολείο είναι το 
δεύτερο σπίτι τους. 

 Να χρησιμοποιούν προσεκτικά τις 
τουαλέτες για να τις ξαναβρούν καθαρές. 

 Κατοικίδια ζώα εντός του σχολικού χώρου 
δεν επιτρέπονται. 
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Η  σχολική  τσάντα 

 Θα έχει μέσα ό,τι αναφέρεται στο ωρολόγιο 
πρόγραμμα της ημέρας. 

 Μετά από απόφαση του Υπουργείου, θα 
παραμένει στο σχολείο η τσάντα την πρώτη 
και τρίτη Παρασκευή κάθε μήνα. 

 Όποιος γονέας επιθυμεί το παιδί του να 
παίρνει την τσάντα στο σπίτι θα υπογράφει  
σχετική δήλωση . 
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Ασθένεια  μαθητή/τριας 

 Σε περιπτώσεις που:  

 το παιδί σας  είναι άρρωστο να μην το φέρνετε 
στο σχολείο για ευνόητους λόγους. 

 θέλετε να το πάρετε θα υπογράφετε υπεύθυνη 
δήλωση και θα αναγράφετε το λόγο αποχώρησης. 

 έχει αλλεργία, ζαχαρώδη διαβήτη ή κάτι άλλο, 
μας το δηλώνετε. 

Φάρμακα δε δίνονται από τις 
εκπαιδευτικούς, αλλά από εσάς. 
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Ενδυμασία - Δράσεις 

 Στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής θα 
φορούν την προβλεπόμενη ενδυμασία. 

 Το ίδιο ισχύει για τις σχολικές εκδηλώσεις 
και τις παρελάσεις των εθνικών επετείων και 
τοπικών  εορτών. 

Θα πραγματοποιηθούν και φέτος 
εκπαιδευτικά προγράμματα, δράσεις και 
εκπαιδευτικές επισκέψεις. 
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Ενημέρωση γονέων & κηδεμόνων  

 Η τακτική ενημέρωση (είσοδος από την πόρτα της 

ράμπας) θα πραγματοποιείται μία φορά το 
μήνα, για την οποία θα ενημερωθείτε 
προσεχώς και έκτακτη ανάλογα με το 
πρόβλημα που έχει παρουσιαστεί. 

 Αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα ενημερώνετε: 

 πρώτα  τη Δασκάλα και  

 μετά τη Δ/ντρια. Ανάλογα την περίπτωση ίσως 
απευθυνθεί αυτή στο Δ/ντή Εκπ/σης ή στον 
αρμόδιο  Σχολικό Σύμβουλο. 
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 Οποιοδήποτε πρόβλημα έχετε, έρχεστε στο 
σχολείο να το συζητήσουμε και να βρεθεί η 
κατάλληλη λύση. 

 Στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του 
παιδιού  συντελούν πρώτα οι γονείς και μετά 
οι εκπ/κοί, γι αυτό πρέπει να είμαστε 
συνεργάτες. 

 Στους/στις μαθητές/τριες του Δημοτικού 
Σχολείου δεν επιβάλλονται από το σχολείο 
καμίας μορφής κυρώσεις. 
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Λειτουργία πρωινού τμήματος 

Από ώρα: 

 Υποδοχή των μαθητών/τριών 08:00 – 08:15 

 Κουδούνι: 08:15 

 1ο  διάλειμμα :   09:40΄ – 10:00΄ 

 2ο  διάλειμμα :   11:30΄ – 11:45΄ 

 3ο  διάλειμμα :   12:25΄ – 12:35΄ 

 

13 



Λειτουργία ολοήμερου τμήματος 

Από ώρα: 

 13:20 – 14: 00  φαγητό  

 14:00 – 14:15   διάλειμμα 

 14:15 – 15:00   μελέτη. 
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Λειτουργία ολοήμερου τμήματος 

 Οι μαθητές/τριες:  

 Να έχουν φαγητό και νερό καθημερινά μαζί τους. 

 Φαγητό δε ζεσταίνουν οι εκπ/κοί, ούτε οι  
μαθητές/τριες. 

 Μπορείτε να φέρετε  ζεστό φαγητό 13:15 . 
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Όταν θέλετε το παιδί σας να μην παρακολουθήσει 
το ολοήμερο τμήμα για κάποιο λόγο, έρχεστε το 
παίρνετε και υπογράφετε σχετική δήλωση.  

Όταν κάνει 15 συνεχόμενες απουσίες, χωρίς 
ιατρική γνωμάτευση διαγράφεται. 

Επικαιροποίηση φοίτησης γίνεται το : 

• 1ο δεκαπενθήμερο  του Νοεμβρίου  και 

• 2ο δεκαπενθήμερο  του Φεβρουαρίου. 

  Δεν έχει μαζί του επιτραπέζια παιχνίδια, κούκλες ή 
play mobil κλπ. 

16 

Λειτουργία ολοήμερου τμήματος 



Σχολικές Εορτές 

Οι προβλεπόμενες από το Π.Δ. 79/2017  είναι: 

27 Οκτωβρίου (28 η παρέλαση) 

17 Νοεμβρίου   (πολυτεχνείο)  

24 Μαρτίου  (25 η παρέλαση) 

Οι οποίες θα γίνονται μέσα στις σχολικές τάξεις, 
χωρίς την παρουσία γονέων. 

 Η γιορτή λήξης θα πραγματοποιηθεί με τη 
συμμετοχή όλων των τάξεων στον αύλειο χώρο 
του σχολείου. 
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Φωτογραφίες – ψηφιακά μέσα  

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία 
απαγορεύεται: 

 η κατοχή κινητών τηλεφώνων, συσκευών 
αποτύπωσης εικόνας και ήχου από μαθητές/τριες. 

 η αναμνηστική φωτογράφιση εντός διδακτικού 
ωραρίου από φωτογράφο.  

Εντός των ημερών θα σας δοθεί δήλωση, αν 
συμφωνείτε να ανεβαίνουν φωτογραφίες του 

παιδιού σας στην ιστοσελίδα του σχολείου.  
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Σχολικές  δράσεις 

 Για συμμετοχή σε σχολική δράση θα 
υπογράφετε υπεύθυνη δήλωση. Σε αυτή θα 
υπάρχει το πρόγραμμα και το τηλέφωνο της 
υπεύθυνης συνοδού.  

 Όχι κινητά τηλέφωνα ή ρολόγια τηλέφωνα με  
τα οποία μπορούν να τηλεφωνήσουν. 

 Επιτρέπεται η φωτογραφική μηχανή. 
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Εκφοβισμός στο σχολικό χώρο. 

Η άσκηση κάθε μορφής βίας ή εκφοβισμού 
απαγορεύεται αυστηρά. 
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Η βία στο σχολείο  ασκείται κυρίως 
σωματικά  ή λεκτικά 



 Σπρωξίματα, χαστούκια, γροθιές, κλωτσιές  κ.λ.π.,  
που απειλούν την ασφάλεια του παιδιού. 

 Βρισιές, κοροϊδία, ομοφοβικά σχόλια, χειρονομίες, 
κ.λ.π. 

 Φυλετική επιθετικότητα ή εχθρότητα. 

 Η κακή συνήθεια  να κρύβουν τα βιβλία, ή  να 
πετάνε τα πράγματα συμμαθητών  /τριών. 
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Βασικές μορφές βίας στο σχολικό χώρο 



 Σεξουαλικός εκφοβισμός:  κακές  χειρονομίες οι 
οποίες   προσβάλουν  ένα παιδί, ο  υποβιβασμός με 
απρεπή αγγίγματα, κατέβασμα φόρμας κ.λπ. 

 Ηλεκτρονικός εκφοβισμός: από κινητά τηλέφωνα, 
chat rooms,  facebook  κ.λ.π. 

  

Η βία είναι παράγοντας που προάγει τη βία. 

 Είναι κάθε φράση ή ενέργεια  

που ταπεινώνει το παιδί. 
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Βασικές μορφές βίας στο σχολικό χώρο. 



 Ο μαθητής/τρια πρέπει να μιλήσει. 

 Ο γονέας – κηδεμόνας πρέπει να ενημερώσει 
άμεσα, υπεύθυνα και σωστά (που, πως, ποιός). 

 Η δασκάλα της τάξης πρέπει να γνωρίζει.  

 Η Δ/νση του σχολείου πρέπει να ενημερωθεί 
σωστά. 

 Προσοχή στην αλλαγή συμπεριφοράς του παιδιού 
στο σπίτι. 
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Πρόληψη της βίας στο σχολικό χώρο. 



Τακτική & έκτακτη ενημέρωση 

 Στην ιστοσελίδα του σχολείου μας και στη  
διεύθυνση https://blogs.sch.gr/6dimnafpl/ 

 Στον πίνακα ανακοινώσεων στην κεντρική 
είσοδο του σχολείου. 

Ατομική ενημέρωση με σημείωμα. 
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https://blogs.sch.gr/6dimnafpl/


 Σας ευχαριστώ πολύ  
για την προσοχή σας! 

 

 για την καλή συνεργασία που θα έχετε  

με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου 

 κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 

προς όφελος των παιδιών σας. 
 

           Παρακαλώ διαβάστε το παρακάτω  
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Σμίλεψε πάλι, δάσκαλε, ψυχές! 

Κι ότι σ’ απόμεινε ακόμη στη ζωή σου, 

Μην τ’ αρνηθείς! Θυσίασέ το ως τη στερνή πνοή σου! 

Χτισ’ το παλάτι, δάσκαλε σοφέ! 

Κι αν λίγη δύναμη μεσ’ το κορμί σου μένει,  

Μην κουρασθείς.  Είν’ η ψυχή σου ατσαλωμένη. 

Θέμελα βάλε τώρα πιο βαθειά, 

Ο πόλεμος να μη μπορεί να τα γκρεμίσει. 

Σκάψε βαθειά. Τι κι’ αν πολλοί σ’ έχουνε λησμονήσει; 

Θα θυμηθούνε κάποτε κι αυτοί 

Τα βάρη που κρατάς σαν ‘Ατλαντας στην πλάτη, 

Υπομονή! Χτίζε, σοφέ, της κοινωνίας το παλάτι! 
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