
 
               

 

 

 

 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
 

1. Στις δραστηριότητες που διοργανώνονται από το Σύλλογο μπορούν να συμμετέχουν όλα τα παιδιά που φοιτούν στο 

Σχολείο μας και οι γονείς ή κηδεμόνες τους είναι οικονομικά ενήμερα μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. 

2. Κάθε παιδί μπορεί να συμμετάσχει σε περισσότερες της μιας δραστηριότητες. 

3. Για τη συμμετοχή ενός παιδιού σε μία ή παραπάνω δραστηριότητες είναι απαραίτητη η συμπλήρωση από τον γονέα 

ή κηδεμόνα του της σχετικής ειδικής φόρμας – δήλωσης συμμετοχής και η επίδοση αυτής αυτοπροσώπως στα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου προ της έναρξης της δραστηριότητας. 

4. Ο Σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει κάποια μαθήματα κατά τη διάρκεια της χρονιάς στις περιπτώσεις που 

ο χώρος του Σχολείου διατεθεί για κάποια άλλη δραστηριότητα. 

5. Η άφιξη των παιδιών στο χώρο του Σχολείου κατά την ώρα της δραστηριότητας θα γίνεται απαραίτητα με συνοδεία 

γονέα ή άλλου συγγενικού προσώπου και ο γονέας / συνοδός θα αποχωρεί από το χώρο αφού έχει ξεκινήσει η 

δραστηριότητα. 

6. Ο γονέας ή κηδεμόνας είναι υποχρεωμένος να προσέρχεται 5-10 λεπτά πριν τη λήξη της δραστηριότητας, στην οποία 

συμμετέχει το παιδί του, έτσι ώστε κατά τη λήξη της το παιδί να αποχωρεί με ασφάλεια χωρίς να εκτίθεται σε τυχόν 

εξωσχολικούς κινδύνους. 

7. Δεν επιτρέπεται η είσοδος και παραμονή στο χώρο του Σχολείου παιδιών που δεν συμμετέχουν σε κάποια 

δραστηριότητα και δη όσων είναι ασυνόδευτα. 

8. Δεν επιτρέπεται η είσοδος ποδηλάτων και πατινιών μέσα στο χώρο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων. 

9. Σεβόμαστε τους χώρους του Σχολείου (και ειδικότερα τις αίθουσες της βιβλιοθήκης και των εικαστικών) και τους 

διατηρούμε καθαρούς. 

10. Σε άτομα που δεν θα τηρούν τους παραπάνω κανόνες, θα ζητείται να αποχωρήσουν από το χώρο του Σχολείου. 

 

Όπως όλοι γνωρίζουμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ασκεί εθελοντικό έργο 

και δράση για το σύνολο των οικογενειών του Σχολείου μας. Στο έργο του αυτό, η ενεργή συμμετοχή όλων των 

γονέων του Σχολείου μας είναι πολύτιμος αρωγός. 

Απευθύνουμε θερμή παράκληση, ώστε οι παραπάνω κανόνες να εφαρμοστούν και να τηρηθούν από όλους. 

  

 

 

 

Η συμμετοχή όλων μας ενισχύει το έργο και τη συνέχεια του Συλλόγου μας! 


