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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  

 

 

 

          Παρακαλούµε να διαβάσετε µε προσοχή τον εσωτερικό κανονισµό. 
Βρισκόµαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

Καλή Σχολική Χρονιά! 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας µας είναι η ύπαρξη ενός ζωντανού και εξελισσόµενου σχολείου. Ενός 

σχολείου ζεστού & οικογενειακού κοντά στο µαθητή. Ενός  σχολείου  που σεβόµενο τους µαθητές του, 

κάνει πράξη τις προσδοκίες των γονιών τους. Σκοπός µας είναι να αναζητήσουµε και να 

διευκολύνουµε την ανάπτυξη του πλούσιου και µοναδικού δυναµικού που υπάρχει σε κάθε παιδί, 

γνωρίζοντας ότι η µάθηση εξαρτάται τόσο από εσωτερικά όσο και από εξωτερικά κίνητρα. Το σχολείο 

είναι ο χώρος που η παιδική ψυχή σε οικείο, ήρεµο, στοργικό και ασφαλές περιβάλλον αναπτύσσεται 

και διαµορφώνει την προσωπικότητα και το χαρακτήρα του κάθε παιδιού. 

Ο σχολικός κανονισµός εµπεριέχει πληροφορίες και επισηµάνσεις για τη σχολική ζωή και αποβλέπει 

στη διαµόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίµατος το οποίο εξασφαλίζει τη συνεργασία 

όλων των µελών της σχολικής κοινότητας, µε αµοιβαίο σεβασµό, µε κατανόηση και αναγνώριση του 

ρόλου του καθενός. 

Κάθε µαθητής και µαθήτρια έχει µια ξεχωριστή και µοναδική προσωπικότητα την οποία δικαιούται να 

εκφράζει και να αναπτύσσει ελεύθερα µέσα στην οµάδα. Παράλληλα όµως το σχολείο καλείται να 

προσέξει την κοινωνική διάσταση του µαθητή ως µέλους της οµάδας.  Η συνεργασία και η βοήθεια των 

γονέων στην τήρηση των διαδικασιών βοηθά το σχολείο να λειτουργεί απρόσκοπτα προς όφελος των 

παιδιών µας.  

 

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ : ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ – ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

� Το Σχολείο είναι ανοικτό  καθηµερινά από τις 7:00 έως τις 17.00. 

� Η  Γραµµατεία λειτουργεί καθηµερινά από τις 8:00 έως τις 17.00. 

� Το Νηπιαγωγείο υποδέχεται παιδιά από τις 7:30. 

� 16:30-17:00 είναι η ζώνη αναχώρησης των παιδιών που µένουν στο σχολείο και δε 

χρησιµοποιούν σχολικό. Κατά τη διάρκεια αυτή υπάρχει το προσωπικό φύλαξης στην αίθουσα 

αναχώρησης. Η διαδικασία της αποχώρησης των µαθητών πρέπει να ολοκληρώνεται στις 17:10 

το αργότερο. Οι εργαζόµενοι µετά το πέρας της σχολικής ηµέρας αποχωρούν. Το σχολείο δεν 

αναλαµβάνει την ευθύνη για την παραµονή οποιουδήποτε µαθητή µετά τις 17:10. 

ΤΗΛ :  210-2834991/2,  FAX : 210-2834993 

ΕMAIL : contact@ellinoagliki.edu.gr 

Ηλεκτρονική πλατφόρµα του σχολείου: eclass.ellinoagliki.edu.gr.  

Πληροφορίες για τη χρήση της πλατφόρµας σας δίνονται σε ξεχωριστή ενηµέρωση. 
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∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΑΡΓΙΕΣ – ΦΥΛΑΞΗ 

 

� Το διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου για όλα τα Νηπιαγωγεία και τα ∆ηµοτικά 

και λήγει στις 21 Ιουνίου.  Οι ηµεροµηνίες αυτές αφορούν µόνο τους εκπαιδευτικούς. 

� Τα µαθήµατα αρχίζουν στις 11 Σεπτεµβρίου και λήγουν στις 15 Ιουνίου του επόµενου 

έτους. Εκείνη την ηµέρα δε γίνεται µάθηµα και δίδονται τα απολυτήρια των µαθητών. 

� Μια εβδοµάδα µετά τη λήξη των µαθηµάτων ξεκινούν τα καλοκαιρινά camps για τα 

οποία σας στέλνουµε αναλυτική ενηµέρωση το Μάιο.  

� Το Σχολείο παραµένει κλειστό σε όλες τις επίσηµες σχολικές αργίες (Τρείς Ιεράρχες, 

Καθαρά ∆ευτέρα, 1Η Μαΐου, Αγ. Πνεύµατος, Χριστούγεννα, Πάσχα). 

 

Για τη διευκόλυνση των γονέων, το Σχολείο µας παραµένει ανοικτό µε προσωπικό 

ασφαλείας µόνο για φύλαξη: 

� Την παραµονή της 28ης Οκτωβρίου, εφόσον είναι καθηµερινή.  

� Ανήµερα την 17η Νοεµβρίου.  

� Την παραµονή της 25ης Μαρτίου, εφόσον είναι καθηµερινή. 

 

• Τις ήµερες της φύλαξης δεν επιτρέπονται αλλαγές στα σχολικά δροµολόγια. Οι γονείς 

µπορούν εφόσον το επιθυµούν να παραλάβουν τα παιδιά τους νωρίτερα µε έγγραφη 

ενηµέρωση που θα στείλουν στο γραφείο κίνησης µέσω των παιδιών τους. 

• Το ίδιο ισχύει για την τελευταία ηµέρα πριν από τις διακοπές των  Χριστουγέννων, του 

Πάσχα και την τελευταία ηµέρα του σχολείου πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. 

 

ΦΥΛΑΞΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ-ΠΑΣΧΑ. Αφορά µόνο τα τµήµατα του Νηπιαγωγείου. 

 

Μόνο για τους µαθητές του Νηπιαγωγείου λειτουργεί φύλαξη (χωρίς σχολικό) µε ωράριο 

λειτουργίας 8:00-16:00. Θα χρειαστεί να δηλώσετε τη συµµετοχή σας 2 εβδοµάδες πριν τα 

Χριστούγεννα και το Πάσχα αντίστοιχα. Οι ηµεροµηνίες της φύλαξης αποστέλλονται µέσω 

της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του σχολείου. 

 

 



  

 

4  

 

 

ΑΜΦΙΕΣΗ  

� Τα παιδιά πρέπει να φορούν ρούχα άνετα και απλά. Τις ηµέρες που διδάσκεται το 

µάθηµα της γυµναστικής τα παιδιά πρέπει να φορούν αθλητικά παπούτσια και φόρµα 

(προαιρετικά τη φόρµα του σχολείου). 

� Οι φόρµες γυµναστικής (χειµερινή & καλοκαιρινή) του σχολείου είναι υποχρεωτικές 

για όλους τους µαθητές τις ηµέρες των εκδροµών (για λόγους ασφαλείας) από το 

Σεπτέµβριο µέχρι και τον Ιούνιο.  

� Τη φόρµα του σχολείου θα πρέπει να την προµηθευτείτε από το κατάστηµα : School 

fashion, στη διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 30, Αθήνα. Τηλ: 210-8063597, 211-4037237 

www.schoolfashion.gr. Τα ρούχα εξοφλούνται στο κατάστηµα. Το Σχολείο δεν έχει 

καµία οικονοµική σχέση µε τη βιοτεχνία. 

� Τα παιδιά πρέπει να φορούν καπελάκι κατά τους καλοκαιρινούς µήνες καθώς και τις 

ηµέρες έντονης ηλιοφάνειας του φθινοπώρου και της άνοιξης. 

� Σε όλα τα ρούχα των παιδιών, ειδικά ζακέτες και µπουφάν, θα πρέπει να τοποθετήσετε 

ετικέτα µε ονοµατεπώνυµο. Είναι πολύ συχνό φαινόµενο, ιδιαίτερα για τους 

µικρότερους µαθητές να ξεχνούν τα πανωφόρια τους στο σχολείο. Θα πρέπει να γίνει 

συνείδηση σε όλους τους µαθητές ότι θα πρέπει να φροντίζουν τα πράγµατά τους και 

να είναι υπεύθυνοι γι’ αυτά.    

� Στο σχολείο απαγορεύονται αυστηρά τα κινητά τηλέφωνα και τα ηλεκτρονικά 

παιχνίδια.   

� Στα διαλείµµατα τα παιδιά µπορούν να παίζουν µόνο µε πλαστικές µπάλες στα γήπεδα 

σύµφωνα µε το πρόγραµµα που ορίζεται από το σχολείο, ενώ στη γυµναστική το 

σχολείο θα τους παρέχει δερµάτινες. 

� Συστήνουµε γενικά στους µαθητές να µη φέρνουν µπάλες στο σχολείο. Σε περίπτωση 

που οι µαθητές φέρουν µπάλες είναι υπεύθυνοι για τη φύλαξή τους και οφείλουν να 

ακολουθούν το πρόγραµµα για το πίσω γήπεδο ποδοσφαίρου & µπάσκετ. 

� Οι µαθητές της Α’ & Β΄ τάξης θα πρέπει να φέρουν την 1η εβδοµάδα της σχολικής 

χρονιάς, σε µια ξεχωριστή σακούλα µε το ονοµατεπώνυµό τους, µια καλοκαιρινή 

αλλαξιά (και το Νοέµβριο µια χειµερινή αλλαξιά), ένα εσώρουχο και υγροµάντηλα για 

έκτακτες περιπτώσεις.  Η σακούλα επιστρέφεται στο τέλος της χρονιάς. 
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� Θερµή παράκληση να ελέγχετε τι φέρνουν τα παιδιά στο σπίτι και την επόµενη µέρα να 

επιστρέφετε ότι δεν τους ανήκει.   

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 

Για τα καθήκοντα καθώς και τις ενηµερώσεις του σχολείου ενηµερώνεστε καθηµερινά από 

την πλατφόρµα του Σχολείου µπαίνοντας στο link: eclass.ellinoagliki.edu.gr. 

Η πλατφόρµα υπάρχει και µε τη µορφή application. 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ :  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΓΟΝΕΩΝ –∆ΑΣΚΑΛΩΝ 

Η συνεργασία σχολειού και γονέων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη βέλτιστη πορεία 

του µαθητή. Για το λόγο αυτό στο σχολείο γίνονται τακτικές ενηµερώσεις κατά τη διάρκεια 

του σχολικού έτους. 

� Οι ηµεροµηνίες µε τις συγκεντρώσεις γονέων όλης της χρονιάς θα σας αποσταλούν 

µέσω της πλατφόρµας  στην αρχή του σχολικού έτους. 

� Λίγες µέρες πριν τις προκαθορισµένες συγκεντρώσεις θα λαµβάνετε µια υπενθύµιση  

µέσω της πλατφόρµας.  Σε οποιαδήποτε περίπτωση αλλαγής αυτών των συγκεντρώσεων 

θα ενηµερώνεστε εγκαίρως. Οι έλεγχοι προόδου των µαθητών δίνονται ανά τρίµηνο 

(∆εκέµβριο-Μάρτιο-Ιούνιο). 

� Οι γονείς µπορούν να επικοινωνούν µε τους δασκάλους των παιδιών τους µόνο σε 

συγκεκριµένες ώρες που θα αναρτηθούν στην πλατφόρµα. Η επικοινωνία αυτή δεν 

µπορεί να γίνεται σε ώρες µαθήµατος ή µελέτης. Κατά τη διάρκεια του διαλείµµατος 

µπορεί να γίνει, µόνο εάν ο συγκεκριµένος εκπαιδευτικός δεν έχει εφηµερία.  

� Για οποιοδήποτε πρόβληµα προκύπτει, το οποίο απαιτεί συζήτηση, θα πρέπει να 

καθορίζεται συνάντηση µε το δάσκαλο, διότι στη συγκέντρωση γονέων δεν πρέπει να 

απασχολείτε τον εκπαιδευτικό περισσότερο από πέντε λεπτά, σεβόµενοι το χρόνο όλων 

των γονέων που περιµένουν. 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ  

� Στο σχολείο µας λειτουργεί κέντρο συµβουλευτικής και ψυχοπαιδαγωγικής. Η κα 

Αγγελική Γιαννίτσα, ειδικευµένη σύµβουλος για την παιδική ηλικία, συνεργάζεται 

στενά µε τους µαθητές, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τη ∆ιεύθυνση του 

σχολείου. Στο κέντρο αυτό µπορούν να αποταθούν όσοι γονείς επιθυµούν και νιώσουν 

την ανάγκη να µιλήσουν για όποιο πρόβληµα τους απασχολεί.  
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ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

Ένα σηµαντικό ποσοστό των µαθητών µας έρχεται το πρωί στο Σχολείο µε ίδιο µέσο. Το γεγονός αυτό 

δηµιουργεί έντονο πρόβληµα στη ροή των αυτοκινήτων και στη στάθµευση έξω από το Σχολείο. Το 

πρόβληµα γίνεται ιδιαίτερα έντονο από τις 8:15-8:30.  Για το λόγο αυτό συστήνουµε να έρχεσθε στο 

Σχολείο νωρίτερα από την ώρα αιχµής. Για τα παιδιά είναι καλύτερο να έρχονται στο σχολείο έως τις 

8:15 έτσι ώστε να προλαβαίνουν να συναντήσουν τους φίλους τους, να παίξουν και να εισέλθουν στην 

τάξη χωρίς άγχος και µε πιο ευχάριστη διάθεση. 

 

� Σας υπενθυµίζουµε ότι το ∆ηµοτικό  ανοίγει στις 7:00 κάθε πρωί, µε υπεύθυνο το ∆ιευθυντή του 

∆ηµοτικού, κο Σωτήρη ∆ερεµπούκα. Αντίστοιχα, το Νηπιαγωγείο ανοίγει στις 7:30. Οι εφηµερίες 

των εκπαιδευτικών στο προαύλιο ξεκινούν στις 7:50.  

� Ο δρόµος κατά µήκος των γηπέδων είναι ιδιωτικός και αφορά αποκλειστικά τα σχολικά 

λεωφορεία για αποβίβαση και επιβίβαση των µαθητών. Οι γονείς που φέρνουν τα παιδιά τους µε 

αυτοκίνητο δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούν τον ιδιωτικό δρόµο δίπλα από τα γήπεδα. Θα 

πρέπει να ακολουθούν την πορεία: Μυστρά – Αίαντος – δεξιά στην Ορέστη και κατόπιν δεξιά 

στην Εκάβης, αφήνοντας τα παιδιά στις εισόδους του Νηπιαγωγείου και του ∆ηµοτικού 

αντίστοιχα. 

� Η πορεία απεικονίζεται στον χάρτη που θα δείτε παρακάτω. 

� Συστήνουµε να αποφεύγετε την είσοδο της Γραµµατείας, διότι στην οδό Οµορφοκλησιάς 

δηµιουργείται µποτιλιάρισµα από την ταυτόχρονη άφιξη σχολικών, γονέων και προσωπικού.  

� Επιτρέπεται η συνοδεία των παιδιών µέχρι τις εισόδους του σχολείου, όπου και παρευρίσκονται 

οι εφηµερεύοντες εκπαιδευτικοί. ∆εν επιτρέπεται η είσοδος µέσα στις αίθουσες. Εξαίρεση : Η 1η 

ηµέρα του Αγιασµού. 

 

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ 

Για τους µαθητές που αναχωρούν µε τους γονείς, η παραλαβή δε θα γίνεται από τη γραµµατεία παρά 

µόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. Οι µαθητές θα βρίσκονται στην τελευταία αίθουσα του ∆ηµοτικού στο 

ισόγειο (κοντά στο  γήπεδο του basket) µε προσωπικό  επιτήρησης.    

 Η παραλαβή των µαθητών θα γίνεται µετά την αναχώρηση των σχολικών. 
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14:05 :    Α΄Αναχώρηση Σχολικών και κατόπιν των µαθητών που φεύγουν µε γονείς. 

15:30:     Β΄Αναχώρηση Σχολικών και κατόπιν των µαθητών που φεύγουν µε γονείς. 

16:30 :    Γ΄Αναχώρηση Σχολικών και κατόπιν των µαθητών που φεύγουν µε γονείς. 

ΩΡΑΡΙΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ  ΓΟΝΕΙΣ:     Α :ΖΩΝΗ: 14:05-14:15  

         Β: ΖΩΝΗ: 15:35-15:45 

         Γ: ΖΩΝΗ: 16:30-17:00 

 

� 16:30-17:00 είναι η ζώνη αναχώρησης των παιδιών που µένουν στο σχολείο και δε 

χρησιµοποιούν σχολικό. Κατά τη διάρκεια αυτή υπάρχει το προσωπικό φύλαξης στην 

αίθουσα αναχώρησης. Η διαδικασία της αποχώρησης των µαθητών πρέπει να 

ολοκληρώνεται στις 17:10 το αργότερο. Οι εργαζόµενοι µετά το πέρας της σχολικής ηµέρας 

αποχωρούν. Το σχολείο δεν αναλαµβάνει την ευθύνη για την παραµονή οποιουδήποτε 

µαθητή µετά τις 17:10. Θα πρέπει να παρκάρετε στην οδό Ορέστη, να εισέρχεστε στο 

σχολείο από την είσοδο του πίσω γηπέδου basket και να ακολουθείτε την ράµπα που 

οδηγεί στην αίθουσα παραλαβής.  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η παραλαβή των παιδιών του Νηπιαγωγείου που έχουν µεγαλύτερα αδέλφια στο 

∆ηµοτικό θα πραγµατοποιείται από την αίθουσα αναχώρησης του ∆ηµοτικού. 

 

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 

 

Η παραλαβή των µαθητών του Νηπιαγωγείου γίνεται από την εξωτερική πόρτα του Νηπιαγωγείου.   

Οι γονείς χτυπούν το κουδούνι και η βοηθός αναλαµβάνει να φέρει το παιδί στην έξοδο.  

Α’ ΖΩΝΗ: 14:05-14:15 

Β’ ΖΩΝΗ: 15:35-15:45 

Γ’ ΖΩΝΗ: 16:30-16:40 

� 16:30-17:00 είναι η ζώνη αναχώρησης των παιδιών που µένουν στο σχολείο και δε 

χρησιµοποιούν σχολικό. Κατά τη διάρκεια αυτή υπάρχει το προσωπικό φύλαξης στην 

αίθουσα αναχώρησης. Η διαδικασία της αποχώρησης των µαθητών πρέπει να 

ολοκληρώνεται στις 17:10 το αργότερο. Οι εργαζόµενοι µετά το πέρας της σχολικής 

ηµέρας αποχωρούν. Το σχολείο δεν αναλαµβάνει την ευθύνη για την παραµονή 

οποιουδήποτε µαθητή µετά τις 17:10. 
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∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

• ∆εν επιτρέπεται η προσέλευση των γονέων στην τάξη.  

• Όταν ένας γονέας επιθυµεί να παραλάβει, πέρα από το παιδί του, και κάποιον άλλο µαθητή, θα 

πρέπει να έχει προηγηθεί  γραπτό σηµείωµα ή email από το γονέα του άλλου µαθητή.  

• Οι γονείς των παιδιών που δεν έχουν σχολικό το µεσηµέρι θα πρέπει να παραλαµβάνουν τα 

παιδιά τους στις παραπάνω ζώνες αναχώρησης  σύµφωνα µε αυτό που έχουν δηλώσει και αυτό 

θα πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα. 

• Η γραµµατεία του σχολείου κλείνει στις 17:00. 
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ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΣΧΟΛΙΚΑ 

� Η µεταφορά των µαθητών γίνεται µε ιδιόκτητα σχολικά λεωφορεία.  

� Το Γραφείο κίνησης διαµορφώνει και σχεδιάζει τα δροµολόγια, ορίζει τα σηµεία 

παραλαβής και παράδοσης των µαθητών, καθώς επίσης και τις έκτακτες αλλαγές. 

� Τα σχολικά παραλαµβάνουν τα παιδιά µπροστά από το σπίτι τους. Η παράδοση γίνεται 

µε τον ίδιο τρόπο.   

� Οι µαθητές το πρωί πρέπει να περιµένουν στη  στάση τους τουλάχιστον 5 λεπτά νωρίτερα 

από την προκαθορισµένη ώρα. Το σχολικό δεν πρέπει να περιµένει για να µην 

καθυστερήσει στα επόµενα παιδιά. Θερµή παράκληση για τη συνέπειά σας.   

� Οι γονείς έχουν την υποχρέωση να παραδίδουν τα παιδιά στο σχολικό και να τα 

παραλαµβάνουν έξω από το σπίτι τους. Σε περίπτωση που  η παραλαβή του παιδιού γίνει 

από κάποιο άλλο πρόσωπο εκτάκτως ή µόνιµα, οι γονείς θα πρέπει να έχουν ενηµερώσει 

το Γραφείο κίνησης µε γραπτό σηµείωµα ή τηλεφωνικά και το πρόσωπο αυτό θα πρέπει 

να έχει µαζί του αστυνοµική ταυτότητα. 

� Σε περίπτωση ασθενείας του µαθητή το πρωί, οι γονείς ενηµερώνουν απευθείας το 

σχολικό στον αντίστοιχο αριθµό που σας έχει δώσει η συνοδός. 

� Επίσης οι γονείς ενηµερώνουν το Γραφείο κίνησης είτε µε γραπτό σηµείωµα, 

είτε µε email, είτε τηλεφωνικώς, έως τις 13:00, σε περίπτωση που κάποια µέρα 

επιθυµούν να γίνει αλλαγή στο δροµολόγιο τους. Σε καµία περίπτωση η 

ενηµέρωση δεν πρέπει να γίνεται τελευταία στιγµή στο σχόλασµα καθώς κάτι 

τέτοιο δηµιουργεί προβλήµατα στην οµαλή, έγκαιρη και ασφαλή αποχώρηση των 

µαθητών.  

� Σε περίπτωση προβλήµατος διέλευσης του σχολικού (λόγω απαγορευτικού, στενότητας 

κ.τ.λ.) θα πρέπει να γίνει ειδική συνεννόηση µε τον οδηγό για την εύρεση του 

πλησιέστερου σηµείου παραλαβής και παράδοσης. Οι µαθητές που µένουν σε µη 

ασφαλτοστρωµένους ή γενικά επικίνδυνους για την ασφάλεια του οχήµατος δρόµους θα 

πρέπει να βγαίνουν σε ασφαλτοστρωµένους ή ασφαλή σηµεία. Σε αυτή την περίπτωση τα 

σχολικά αυτοκίνητα παραλαµβάνουν τους µαθητές σε σηµείο που βρίσκεται στο ίδιο 

οικοδοµικό τετράγωνο µε αυτό του σπιτιού τους. Εάν υπάρχει σοβαρός κυκλοφοριακός 

λόγος, το σχολικό µπορεί να παραλαµβάνει το µαθητή και πιο µακριά εφόσον το σχολείο 
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ενηµερώσει από την προηγούµενη µέρα το γονέα (λαϊκή, πανηγύρι, δηµόσια έργα κ.τ.λ.). 

Τα σχολικά αυτοκίνητα δεν µπαίνουν σε αδιέξοδους δρόµους. 

� Τις πρωινές ώρες τα σχολικά ξεκινούν τα δροµολόγια από τις πιο αποµακρυσµένες 

περιοχές, ενώ αντίθετα στα µεσηµεριανά δροµολόγια ξεκινούν µε τις κοντινότερες 

περιοχές.  

� Σε περίπτωση αλλαγής διευθύνσεως ο κηδεµόνας υποχρεούται να ειδοποιήσει το σχολείο 

γραπτώς 15 ηµέρες πριν, και το σχολείο θα εξυπηρετήσει το µαθητή µόνο εάν το σχολικό 

αυτοκίνητο µπορεί να περνάει από τη νέα διεύθυνση. 

� Τις πρώτες 2 βδοµάδες οι ώρες των δροµολογίων δεν είναι οι οριστικές. Για το λόγο αυτό 

οι γονείς θα πρέπει να είναι υποµονετικοί σε αλλαγές που θα προκύψουν και συνεπείς 

στην παράδοση και την παραλαβή των παιδιών τους, έτσι ώστε να βοηθήσουν στη 

γρηγορότερη οµαλοποίηση των δροµολογίων. 

� Όλοι οι γονείς παρακαλούνται από την πρώτη ηµέρα να αφήσουν τα παιδιά να 

επιστρέψουν κανονικά µε το σχολικό που έχουν επιλέξει (δηλ. να µην τα παραλάβουν 

από το σχολείο ή να µην κάνουν αλλαγές δροµολογίου) για να µπορέσουµε να 

οµαλοποιήσουµε τα δροµολόγια όσο το δυνατόν γρηγορότερα. 

� Τα αιτήµατα αλλαγών το µεσηµέρι εξυπηρετούνται µε σύνεση και µόνο εφόσον δεν 

επηρεάζουν την οµαλή µεταφορά των υπολοίπων µαθητών (π.χ. φιλικές επισκέψεις-

πάρτι). 

� Τις ήµερες της φύλαξης δεν επιτρέπονται αλλαγές στα σχολικά δροµολόγια. Οι γονείς 

µπορούν εφόσον το επιθυµούν να παραλάβουν εκείνη την ηµέρα τους µαθητές νωρίτερα  

µε µια έγγραφη ενηµέρωση που θα στείλουν στο γραφείο κίνησης µέσω των παιδιών 

τους. Το ίδιο ισχύει για την τελευταία ηµέρα πριν από τις διακοπές των Χριστουγέννων 

και του Πάσχα και την τελευταία ηµέρα του σχολείου για τις καλοκαιρινές διακοπές. 

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 

 

� Ελέγχετε καθηµερινά την ηλεκτρονική πλατφόρµα του σχολείου. 

� Παροτρύνετε τα παιδιά να ετοιµάζουν µόνοι τους την τσάντα από το βράδυ. 

� Προσπαθήστε να βάζετε τα παιδιά να κοιµούνται νωρίς, να «χορταίνουν» ύπνο και να 

ξυπνούν χαρούµενα.  

� ∆ώστε τους µια µεγάλη αγκαλιά και ευχηθείτε τους να έχουν µια όµορφη µέρα. 
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� Συζητήστε µαζί τους για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που θα τους δοθούν  από τους 

εκπαιδευτικούς τις πρώτες ηµέρες του σχολείου. 

� Παραδίδετε στη συνοδό έγγραφο σηµείωµα σε περίπτωση που γνωρίζετε από το πρωί ότι 

θέλετε να παραλάβετε οι ίδιοι το παιδί σας στο σχόλασµα και να µην αναχωρήσει µε το 

σχολικό.  

� Το µεσηµεριανό φαγητό των παιδιών πρέπει να είναι µέσα σε µεταλλικό ανοξείδωτο 

κατσαρολάκι «καστάνια» για να ζεσταίνεται σε ηλεκτρική κουζίνα. Σε όλα τα 

κατσαρολάκια θα πρέπει να γράφετε µε ανεξίτηλο µαρκαδόρο το ονοµατεπώνυµο και το 

τµήµα του παιδιού. 

� Παραδίδετε στη συνοδό το πρωί κάποιο φάρµακο που πρέπει να λάβει το παιδί κατά τη 

διάρκεια της σχολικής ηµέρας, προκειµένου η συνοδός να τα παραδώσει στη νοσηλεύτρια.  

Γράφετε πάνω στο φάρµακο ή σε σηµείωµα το ονοµατεπώνυµο του παιδιού και την 

ακριβή δοσολογία. Σε περίπτωση που ο γονιός φέρνει ο ίδιος το παιδί στο σχολείο 

παραδίδει το φάρµακο µε τις σχετικές ενδείξεις στον εκπαιδευτικό του τµήµατός του ή στη 

νοσηλεύτρια. 

� Στη τσάντα το παιδιών του Νηπιαγωγείου καθηµερινά πρέπει να υπάρχει οδοντόβουρτσα 

και οδοντόκρεµα, µικρή πετσετούλα φαγητού, µωροµάντηλα και κουτάλι ή πιρούνι. Στη 

τσάντα τους θα πρέπει να υπάρχει και µια 2η αλλαξιά, µαζί µε εσώρουχο για έκτακτες 

περιπτώσεις. 

� Θερµή παράκληση να ελέγχετε τι φέρνουν τα παιδιά στο σπίτι και την επόµενη µέρα να 

επιστρέφετε ότι δεν τους ανήκει.   

 

  

ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ   

 

� ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ CATERING  

Στην προσπάθειά µας για την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών σας και 

αναγνωρίζοντας το πιεστικό ωράριο που έχουν όλοι οι γονείς, παρέχεται η δυνατότητα 

κάλυψης του µεσηµεριανού γεύµατος των παιδιών σας από το σχολείο µας. 

Προσπαθώντας να είµαστε αντάξιοι των προσδοκιών σας, σας ενηµερώνουµε ότι το 

φαγητό που παρέχεται από το σχολείο παρασκευάζεται σε χώρο ελεγµένο από τις 

αρµόδιες υπηρεσίες, από παιδίατρο-διατροφολόγο και είναι πιστοποιηµένο κατά τα 

αυστηρά πρότυπα των ΗΑCCP & ISO 9001-2000.  Όλα τα γεύµατα παρασκευάζονται 
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καθηµερινά µε αγνά και φρέσκα υλικά και µαγειρεµένα για παιδιά χωρίς πολύ αλάτι 

και µπαχαρικά. Η µεταφορά του φαγητού γίνεται µέσα σε ειδικούς θερµοθαλάµους  

και σερβίρεται ζεστό χωρίς να χρησιµοποιείται φούρνος µικροκυµάτων. Το φαγητό 

σερβίρεται από τις 14:10-14:30. Οι µαθητές που έχουν δραστηριότητα θα µπορούν να 

φάνε το φαγητό τους αργότερα. Κάθε µήνα σας αποστέλλουµε το πρόγραµµα διατροφής 

µε το ανάλογο κόστος. Για την επιλογή σίτισης µε catering να προµηθευτείτε το 

µεταλλικό κατσαρoλάκι «καστάνια», το οποίο θα στέλνετε άδειο στην τσάντα του 

παιδιού. Οι κυρίες της τραπεζαρίας θα σερβίρουν σε αυτό το φαγητό του catering.  

 

� ΚΑΤΣΑΡΟΛΑΚΙ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ 

Όσοι γονείς επιθυµούν, µπορούν να στέλνουν φαγητό σε µεταλλικό ανοξείδωτο 

κατσαρολάκι «καστάνια», που ζεσταίνεται σε µάτι ηλεκτρικής κουζίνας. Μαζί στέλνετε  

πιρούνι ή κουτάλι και πετσέτα. Το µεσηµεριανό φαγητό ισχύει για όσα παιδιά του 

σχολείου αναχωρούν στις 15:30 ή στις 16:30 ανεξαρτήτου τάξης.  

 

� Όλοι οι µαθητές πρέπει να έχουν µαζί τους κολατσιό για το διάλειµµα ή µπορούν να 

προµηθευτούν κάτι από το κυλικείο. 

� Οι µαθητές του Νηπιαγωγείου παίρνουν το πρωινό τους στο σχολείο από τις 8:30-

9:00. Το φέρνουν καθηµερινά στην τσάντα τους σε ταπεράκι. Αντίστοιχα, στέλνετε το 

κολατσιό τους και το µεσηµεριανό τους γεύµα. Το κολατσιό µπορεί να είναι ό,τι 

επιθυµείτε και υπάρχει η δυνατότητα για φύλαξή του στο ψυγείο. Τα φρούτα δε 

χρειάζεται να τα στέλνετε καθαρισµένα.   

� Στην τσάντα των παιδιών του Νηπιαγωγείου καθηµερινά πρέπει να υπάρχει 

οδοντόβουρτσα και οδοντόκρεµα, µικρή πετσετούλα φαγητού, µωροµάντηλα και 

κουτάλι ή πιρούνι. 

� Στην τσάντα τους θα πρέπει να υπάρχει και µια 2η αλλαξιά, µαζί µε εσώρουχο για 

έκτακτες περιπτώσεις. 

� Στα γενέθλια των παιδιών δεν επιτρέπεται να στείλετε τούρτα. Μπορείτε να επιλέξετε 

κάποιο κέικ, που κόβεται εύκολα και σερβίρεται µε ασφάλεια, καθώς επίσης και 

ατοµικά κεράσµατα. Παρακαλούµε να µη στέλνετε δώρα για τους συµµαθητές. Στο 

σχολείο φροντίζουµε να γιορτάζουµε τις ξεχωριστές αυτές ηµέρες των παιδιών 

γεµίζοντας τα µε αγάπη και χαµόγελα. 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ  ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 

 

Το σχολείο διοργανώνει µια σειρά εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς:  

� Χριστουγεννιάτικα θεατρικά που συµµετέχουν τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και οι 

µαθητές της Β’ τάξης (παρουσία γονέων). 

� Οι µαθητές της Α’ τάξης αναλαµβάνουν ένα mini χριστουγεννιάτικο Bazaar (παρουσία 

γονέων και φίλων).  

� Θεατρικές παραστάσεις στην αγγλική γλώσσα παρουσιάζονται από τους µαθητές της Γ’ 

και Ε’ Τάξης (παρουσία γονέων). 

� Οι εκδηλώσεις για την 28η Οκτωβρίου (την παραµονή), τη 17η  Νοεµβρίου (ανήµερα)  

πραγµατοποιούνται πρωινές ώρες και τις παρακολουθούν προαιρετικά µόνο οι 

µαθητές του Σχολείου. Τις γιορτές αυτές αναλαµβάνει η ∆’ τάξη. 

� Το θεατρικό της 25ης Μαρτίου πραγµατοποιείται απογευµατινές ώρες και λαµβάνουν 

µέρος οι µαθητές της Στ’ τάξης (παρουσία γονέων). 

� Αποκριάτικο πάρτι διοργανώνεται σε εξωτερικό χώρο (προαιρετική συµµετοχή).  

� Φιλανθρωπικό bazaar πραγµατοποιείται την άνοιξη, στο οποίο συµµετέχουν 

προαιρετικά µαθητές, γονείς, φίλοι καθώς και όλο το προσωπικό του σχολείου.    

� Λίγο πριν το τέλος του σχολικού έτους διεξάγεται η καλοκαιρινή γιορτή του σχολείου 

µε τη συµµετοχή όλων των µαθητών µας (προαιρετικά). 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 

 

• Εκδίδεται σχολικό αναµνηστικό λεύκωµα και ηµερολόγιο. 

• Φωτογραφίες και dvd θα µπορείτε να αγοράζετε µετά από : 

-Τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. 

-Τις εκδηλώσεις και παρελάσεις 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου. 

-Τις θεατρικές παραστάσεις. 

-Την καλοκαιρινή γιορτή. 

Οι φωτογραφίες και τα λευκώµατα αποστέλλονται µε τους µαθητές στο σπίτι µαζί µε 

ενηµέρωση για το κόστος τους. Την επόµενη ηµέρα επιστρέφετε το ποσό ή τις 

φωτογραφίες αν δεν επιθυµείτε να τις κρατήσετε. 
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ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ-ΜΟΥΣΕΙΑ- ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 

 

Στο πλαίσιο της επαφής των µαθητών µε τον πολιτισµό, την τέχνη, την τεχνολογία, καθώς και 

τη δυνατότητα για χαλάρωση και διασκέδαση, το σχολείο πραγµατοποιεί µηνιαίες επισκέψεις 

σε µουσεία και θέατρα, ενώ παράλληλα διοργανώνονται ηµερήσιες και διήµερες εκδροµές 

στη φύση τα Σαββατοκύριακα. Το µουσείο είναι κέντρο ευχαρίστησης και δηµιουργικής 

µάθησης. Οι µαθητές εξοικειώνονται µε τις δηµιουργίες της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς, 

της επιστήµης και της τεχνολογίας, καλλιεργώντας ταυτόχρονα την παρατηρητικότητα, τη 

µνήµη και τη φαντασία. Αντίστοιχα οι επισκέψεις σε επιλεγµένες θεατρικές παραστάσεις 

έχουν σκοπό την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, διότι το θέατρο θεωρείται µία από τις 

πιο συναρπαστικές δραστηριότητες µε ιδιαίτερη ψυχαγωγική και παιδαγωγική σηµασία.  

• Το Σχολείο πραγµατοποιεί ηµερήσιες εκδροµές για σκι στο Μαίναλο ή στα 

Καλάβρυτα και πεζοπορία σε κοντινά βουνά (ηµέρα : Σάββατο ή Κυριακή). 

• Οι µεγαλύτερες τάξεις συµµετέχουν σε πολιτιστικές εκδηλώσεις του Γυµνασίου µας.  

Στο τέλος του σχολικού έτους η ΣΤ’ τάξη πραγµατοποιεί ηµερήσια εκδροµή.   

• Λίγες ηµέρες µετά από την έναρξη του σχ. έτους θα σας αποστείλουµε ενηµέρωση µε 

όλες τις εκδροµές του σχολικού έτους καθώς και το κόστος συµµετοχής τους. Τα 

χρήµατα αυτά τα στέλνετε µε φάκελο στους/στις δασκάλους/λες των παιδιών σας την 

ηµέρα της εκδροµής.  

• Οι µαθητές την ηµέρα της εκδροµής πρέπει να φορούν υποχρεωτικά τη 

φόρµα του Σχολείου. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

• Οι µαθητές του Νηπιαγωγείου, της Α΄ και της ∆’ Τάξης πρέπει να προσκοµίσουν το 

ατοµικό δελτίο υγείας µαθητή. 

• Σε περίπτωση ιώσεων τα παιδιά θα πρέπει να παραµένουν στο σπίτι για την αποφυγή 

µετάδοσης του ιού. 

• Σε περίπτωση παιδικής ασθένειας ή συνεχόµενης πολυήµερης απουσίας (από 3 ηµέρες 

και πάνω) η επιστροφή του παιδιού στο σχολείο θα πρέπει να συνοδεύεται µε βεβαίωση 

παιδιάτρου που να επιβεβαιώνει την πλήρη ανάρρωσή του. 

• Σε περίπτωση εκδήλωσης αδιαθεσίας κατά τη διάρκεια της σχολικής ηµέρας, ο γονέας 

ενηµερώνεται τηλεφωνικά και το παιδί θα παραµείνει στο ιατρείο.  
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•     Όλοι οι µαθητές µας είναι ασφαλισµένοι κατά τη διάρκεια παραµονής τους στο σχολείο 

όπως και κατά τη διάρκεια της µεταφοράς τους. Το κόστος επίσκεψης σε ιδιώτη γιατρό 

ή σε ιδιωτικό νοσοκοµείο καλύπτεται από την ασφάλεια µέχρι το ποσό των 1.000€. Το 

κόστος της ασφάλειας καλύπτεται από το Σχολείο. Για να αποζηµιωθείτε χρειάζεται να 

αποστείλετε στη γραµµατεία τις αποδείξεις πληρωµής µαζί µε τη γνωµάτευση του 

γιατρού. Ευχόµαστε να µη χρειαστεί σε καµία περίπτωση η χρήση της ασφάλειας και 

όλοι οι µαθητές µας να µην αντιµετωπίσουν κανένα πρόβληµα υγείας. 

•      Στο σχολείο µας υπάρχει καθηµερινά 8.00 µε 16.00 εξειδικευµένη νοσηλεύτρια για τα 

παιδιά µας (κα Κωνσταντίνα Γιακουµάκη ), η οποία φροντίζει για την καλύτερη δυνατή 

αντιµετώπιση αδιαθεσίας ή ατυχήµατος.  

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Οι προαιρετικές δραστηριότητες ξεκινούν τη 2η εβδοµάδα του Οκτωβρίου και λήγουν την 1η εβδοµάδα 

του Ιουνίου. Θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά ενηµερωτικό φυλλάδιο και αίτηση συµµετοχής τη 

δεύτερη εβδοµάδα έναρξης του σχ. έτους, την οποία θα πρέπει να συµπληρώσετε και να επιστρέψετε 

στη Γραµµατεία µέχρι το τέλος του Σεπτεµβρίου.  

Σηµείωση : Σε περίπτωση που τα παιδιά του ∆ηµοτικού επιλέξουν κάποια δραστηριότητα, 

υποχρεωτικά η ζώνη αναχώρησης είναι η Β Ζώνη (15:30) ή η Γ’ Ζώνη (16:30) για όλες τις 

ηµέρες. Εάν ο γονέας δεν επιθυµεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να παραλαµβάνει ο ίδιος το παιδί 

του µετά τη λήξη της δραστηριότητας. Πολλοί γονείς από τον Οκτώβριο που ξεκινούν οι 

δραστηριότητες επιθυµούν αλλαγή στη µεσηµεριανή ζώνη αναχώρησης των παιδιών τους, 

διότι αρχικά έχουν επιλέξει την 1η  ζώνη (14.00).   

Οι αλλαγές αυτές δεν είναι εφικτό να πραγµατοποιηθούν για τους παρακάτω 

λόγους:  

• Στα σχολικά λεωφορεία έχουν τοποθετηθεί ατοµικές ζώνες ασφαλείας µε αποτέλεσµα σε 

κάθε όχηµα να έχουµε µείωση 5 θέσεων.   

• Πραγµατοποιούνται µόνο αλλαγές που δε δηµιουργούν καθυστέρηση στα 

προγραµµατισµένα δροµολόγια των σχολικών και δεν ταλαιπωρούν τους µαθητές και 

τους γονείς που από την αρχή της χρονιάς επέλεξαν τη σωστή ζώνη αποχώρησης. 

• Τα διπλά ωράρια επιστροφής (άλλη ηµέρα 1η ζώνη και άλλη ηµέρα 2η  ή  3η   ζώνη)   δεν 

επιτρέπονται και δηµιουργούν αταξία η οποία οδηγεί σε λάθη και ασυνέπεια. 
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∆ΕΥΤΕΡΗ ΞΕΝΗ  ΓΛΩΣΣΑ 

• Από την Γ΄ τάξη µέχρι και την ΣΤ΄τάξη  τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την 

εκµάθηση δεύτερης ξένης γλώσσας, µε ετήσιο κόστος 300€. (Για την Ε’ και Στ’ τάξη το 

κόστος της Β’ Ξένης Γλώσσας ενσωµατώνεται στα δίδακτρα, διότι γίνεται υποχρεωτική). 

• Οι γλώσσες που µπορείτε να επιλέξετε είναι:  Γερµανικά, Γαλλικά, Ιταλικά και 

Ισπανικά.   

• Η επιλογή για τους µαθητές της Γ΄ και της ∆’ τάξης δεν είναι υποχρεωτική, βάσει του 

ωρολογίου προγράµµατος του Υπ. Παιδείας.  

• Στο σχολείο µας προτρέπουµε όλους τους µαθητές να ξεκινήσουν την εκµάθηση της Β’ 

γλώσσας από τη Γ΄ ∆ηµοτικού έτσι ώστε η προσαρµογή τους στα δεδοµένα µίας νέας 

γλώσσας να είναι οµαλή και παιδαγωγικά άρτια. 

• Σε περίπτωση που επιλέξετε το παιδί σας να ξεκινήσει τη Β΄ Ξένη Γλώσσα στην Ε’ τάξη, 

σας γνωρίζουµε ότι θα δηµιουργηθεί τµήµα αρχαρίων σε µια Γλώσσα που θα 

αποφασίσει η πλειοψηφία. 

• Οι µαθητές που έχουν καλύψει εξωσχολικά τα 2 αυτά χρόνια θα ενσωµατωθούν στα 

κανονικά τµήµατα Β’ Ξένης Γλώσσας. 

• Οι ώρες διδασκαλίας για την Γ’ και ∆’ τάξη είναι 2 εβδοµαδιαίως και για τις Ε’ και ΣΤ’ 

Τάξη είναι 3. 

 

ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ    

 

Το Σχολείο συµµετέχει στις παρελάσεις των εθνικών επετείων της 28ης Οκτωβρίου και της 

25ης Μαρτίου. Η παρέλαση γίνεται στο ∆ήµο Πεύκης-Λυκόβρυσης. Τα παιδιά του  

Νηπιαγωγείου παίρνουν µέρος (προαιρετικά) µόνο στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου 

φορώντας στολή αµαλίας και τσολιά. Τις στολές (αµαλίας και τσολιά) πρέπει να τις 

ενοικιάσετε ιδιωτικά ή να τις αγοράσετε.  

Οι µαθητές της Ε’ και Στ΄ τάξης συµµετέχουν υποχρεωτικά και στις 2 παρελάσεις, ενώ οι 

µαθητές της ∆’ τάξης προαιρετικά. Η επίσηµη στολή του Σχολείου µας για την παρέλαση 

αποτελείται από: 

� Σακάκι χρώµατος µπλε σκούρο.                       

� Πουκάµισο λευκό µε µακριά µανίκια.               

� Παντελόνι µακρύ χρώµατος µπλε σκούρο.                    
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� Φούστα χρώµατος µπλε σκούρο.                       

� Γραβάτα τρίχρωµη (κόκκινη-µπλε-άσπρη).            

� Φουλάρι χρώµατος γκρενά.                       

� Λευκά γάντια.                       

� Μπερές χρώµατος µπλε σκούρο.                      

� Κονκάρδα µε το σήµα του σχολείου (το προµηθεύεστε από τη γραµµατεία).     

  

Βιοτεχνία: School fashion, στη διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 30, Αθήνα, Τηλ: 210-8063597, 

211-4037237 www.schoolfashion.gr. 

Το σήµα του σχολείου, σε µορφή κονκάρδας, το προµηθεύεστε από τη Γραµµατεία.  Επίσης 

στη γραµµατεία υπάρχουν τα παρακάτω είδη, σε περίπτωση που σας λείπει κάτι από τη 

στολή:  γραβάτα, φουλάρι, µπερές, γάντια. 

 

•     Εάν κάποιο από τα ρούχα που αναφέρουµε παραπάνω, ήδη το έχετε, είναι προφανές 

ότι δε χρειάζεται να το αγοράσετε. Τα ρούχα θα τα εξοφλήσετε στο κατάστηµα και η 

απόδειξη θα σας δοθεί από εκεί. Το σχολείο δεν έχει καµία οικονοµική σχέση µε το 

κατάστηµα. Επίσης εάν κάποιο από τα παραπάνω είδη το βρείτε πιο φθηνό σε κάποιο 

άλλο µαγαζί, εννοείται ότι µπορείτε να το αγοράσετε, αρκεί να είναι σωστό το χρώµα. 

•     Σε περίπτωση που το κατάστηµα δεν έχει κάποιο από τα είδη της στολής στο νούµερο 

που επιθυµείτε, µπορείτε να το παραγγείλετε και να συνεννοηθείτε για την αποστολή 

του στο σχολείο.  
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ΤΡΟΠΟΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

Μόνο τα δίδακτρα (καταβάλλονται µέσω τραπέζης στους εξής λογαριασµούς): 

� ΕΘΝΙΚΗ: 672/470058-94,              IBAN:GR95011067200000672470058-94 

� ALPHA:   148-00-2330000384,             IBAN:GR3501401480148002330000384 

� EUROBANK:0026.0315.82.0200498581, ΙBAN:GR4002603150000820200498581 

� ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5135-063454-193,          IBAN:GR4401721350005135063454193 

 

� Οι δραστηριότητες, η 2η ξένη γλώσσα (για τη Γ’ και ∆’ Τάξη) και η µελέτη 

καταβάλλονται µε µετρητά στη Γραµµατεία και όχι µέσω τραπέζης.  

� Εξόφληση Μελέτης: Νοέµβριο 

� Εξόφληση Β΄Ξένης Γλώσσας : Ιανουάριο 

� Εξόφληση δραστηριοτήτων :  σε 2 δόσεις Χριστούγεννα & Φεβρουάριο. 

� Μηνιαίο κόστος για τη χρήση των υπηρεσιών της τραπεζαρίας µε «κατσαρολάκι» :  

10€ (100€ ετησίως) Το ποσό αυτό εξοφλείται τα Χριστούγεννα. 

� Για το σχολικό λεωφορείο οι χρεώσεις είναι 500€ ή 250€ για µισή χρήση. ∆εν 

υπάρχει άλλος οικονοµικός επιµερισµός.  

 

Η πληρωµή των διδάκτρων  γίνεται ως εξής:  

 

Προκαταβολή:  Κατά την εγγραφή ή την επανεγγραφή του µαθητή (Απρίλιο-Μάιο).   

10 δόσεις:      Σεπτέµβριο έως Ιούνιο. 

3 δόσεις:       Σεπτέµβριος, Χριστούγεννα, Πάσχα. 

Τα µηνιαία  δίδακτρα υπολογίζονται:  

� Αρχικό ποσό µείον προκαταβολή δια 10 δόσεις ή δια 3 δόσεις. 

� Η καταβολή των διδάκτρων πραγµατοποιείται την 1η εβδοµάδα κάθε µήνα για να έχει 

ισχύ η έκπτωση της συνέπειας. 

� Σε περίπτωση οφειλών πέραν της προκαθορισµένης ηµεροµηνίας, επικοινωνεί µαζί σας 

το οικονοµικό τµήµα του σχολείου.   

� Στα δίδακτρα δε συµπεριλαµβάνονται η µελέτη, οι δραστηριότητες και η 2η  ξένη γλώσσα 

(στη Γ’ και ∆’ τάξη).  

� Στην Ε’ και Στ’ τάξη το κόστος της 2ης ξένης γλώσσας προστίθεται υποχρεωτικά στα 

ετήσια δίδακτρα. 
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ως καταθέτη στην τράπεζα θα πρέπει να δηλώνετε το ονοµατεπώνυµο του 

µαθητή.  Σας υπενθυµίζουµε ότι στις τράπεζες θα πρέπει να καταθέτετε µόνο τα δίδακτρα. 

Οι αποδείξεις κόβονται άµεσα διότι ενηµερωνόµαστε ηλεκτρονικά σε καθηµερινή βάση. Τα 

παραστατικά κατάθεσης δε χρειάζεται να αποστέλλονται στο σχολείο, τα κρατάτε ως 

αρχείο σε περίπτωση που χρειαστεί κάποια διευκρίνιση. Το οικονοµικό τµήµα θα θεωρεί 

δίδακτρα ότι καταθέτετε στην τράπεζα και θα σας στέλνει την απόδειξη είσπραξης.   

 

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ∆Ι∆ΑΚΤΡΩΝ 

� -4% Έκπτωση συνέπειας: Η τακτική καταβολή της µηνιαίας δόσης των διδάκτρων 

εντός της 1ης εβδοµάδας κάθε µήνα. Η έκπτωση αυτή θα γίνεται συνολικά στο αρχικό 

σας ποσό και θα αφαιρείται από την τελευταία δόση των διδάκτρων σας.  

� -8% σε περίπτωση εξόφλησης όλου του ποσού των διδάκτρων µέχρι το τέλος 

Σεπτεµβρίου) (4%: Έκπτωση προεξόφλησης + 4%: Συνέπεια = 8%). 

� Για τα αδέλφια υπάρχει έκπτωση 10% στο µεγαλύτερο παιδί. 

� Οι εκπτώσεις για την εφάπαξ καταβολή αφορούν µόνο τα δίδακτρα του βασικού 

προγράµµατος και τη χρήση σχολικού.   

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ Α’ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

Μόνο οι εσωτερικές εγγραφές από Νήπιο για Α’ τάξη πραγµατοποιούνται κατά τους µήνες  

Νοέµβριο και ∆εκέµβριο µε την αποστολή αίτησης εγγραφής και προκαταβολής (500€). Για 

τα  µικρότερα αδέλφια των µαθητών µας που δεν είναι εγγεγραµµένα στο Σχολείο µας και 

θέλουν να ξεκινήσουν τη φοίτησή τους για το επόµενο σχολικό έτος θα πρέπει να κάνουν την 

προεγγραφή τους:   

Για την Α’ Τάξη:   Μέχρι τέλη Σεπτεµβρίου (ένα έτος πριν τη φοίτηση). 

Για το  Νηπιαγωγείο:  Μέχρι τέλη Σεπτεµβρίου (ένα έτος πριν τη φοίτηση). 

Τον Οκτώβριο ξεκινούν οι εξωτερικές εγγραφές µαθητών ένα έτος πριν τη φοίτηση. 
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  ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ : ΑΠΡΙΛΙΟΣ –ΜΑΪΟΣ 

Οι επανεγγραφές των µαθητών των τάξεων του ∆ηµοτικού και του Γυµνασίου για το 

επόµενο σχολικό έτος, πραγµατοποιούνται τους µήνες Απρίλιο και Μάιο µε κατάθεση 

αίτησης και προκαταβολής  ποσού 500€ . 

Το Σχολείο έχει το δικαίωµα να µη δεχθεί την επανεγγραφή : 

1. Των µαθητών που οι γονείς δεν εκπλήρωσαν µε τη λήξη του σχολικού έτους τις 

οικονοµικές τους υποχρεώσεις στο Σχολείο. Η συνέπεια στις οικονοµικές 

υποχρεώσεις είναι δέσµευση που υπογράφει ο κηδεµόνας στην αίτηση εγγραφής & 

επανεγγραφής. 

2. Των µαθητών εκείνων που ο σύλλογος εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια του 

σχολικού έτους έχει έµπρακτα διαπιστώσει και µε πράξη του βεβαιώσει ότι δεν 

υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας µε την οικογένειά τους. 

3. Των µαθητών που οι γονείς µε τις ενέργειές τους και τη συµπεριφορά τους, 

υποδηλώνουν έλλειψη εµπιστοσύνης προς το σχολείο. 

 

ΕΚ∆ΟΣΗ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΩΝ 

 

Σε περίπτωση που επιθυµείτε η απόδειξη να κόβεται µε συγκεκριµένα στοιχεία θα  

πρέπει να ενηµερώσετε άµεσα  τη Γραµµατεία κατά την έναρξη του σχολικού έτους. 
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ΠΩΣ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΝΕΡΓΩ ΩΣ ΜΑΘΗΤΗΣ 

Αγαπητά µας παιδιά, 

Η σχολική ζωή έχει τον δικό της χώρο, τον δικό της χρόνο και 

τα δικά της χαρακτηριστικά γνωρίσµατα. Πρόκειται για µια 

οργανωµένη ζωή µε συγκεκριµένους κανόνες λειτουργίας και 

ορισµένο σκοπό, όπως ακριβώς λειτουργούν και οι κοινωνίες 

των µεγάλων. 

 Το ωράριο παρουσίας στο σχολείο, τα µαθήµατα, το 

πρόγραµµα, οι εορταστικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, το 

διάλειµµα, οι προαιρετικές δραστηριότητες είναι µερικά από τα 

στοιχεία της  σχολικής ζωής. 

 Σκοπός της είναι η συνολική αγωγή, η µετάδοση γνώσεων και η διάπλαση του χαρακτήρα 

των µαθητών. Το έργο της αγωγής δεν είναι µια τυπική διαδικασία που παράγει από µόνη της 

αποτελέσµατα. Είναι ένα έργο ουσιαστικό που απαιτεί υπευθυνότητα, συνέπεια, συµµετοχή, 

προβληµατισµό και δηµιουργική εργασία.  

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 

Μια καινούρια σχολική χρονιά άρχισε! 

Για να είµαστε όλοι ασφαλείς και χαρούµενοι µέσα στον χώρο του σχολείου, είναι 

σηµαντικό να ακολουθούµε τους παρακάτω κανόνες: 

• ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ 

Το πρωί ερχόµαστε στο σχολείο πριν χτυπήσει το κουδούνι. 

• ΟΙ ΣΑΚΕΣ ΜΑΣ 

Στις σάκες έχουµε µόνο όσα χρειάζονται για το πρόγραµµα της σχολικής ηµέρας. 

∆ε φέρνουµε βιβλία που αφορούν µαθήµατα άλλης ηµέρας. 

• ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ 

Στα διαλείµµατα δε µένουµε στις τάξεις, αλλά κατεβαίνουµε στην αυλή. 

Τις ηµέρες που βρέχει µένουµε στους διαδρόµους. 

Ακολουθούµε πάντα τις υποδείξεις των δασκάλων που εφηµερεύουν. 

Ανεβαίνουµε ξανά στις τάξεις µε το χτύπηµα του κουδουνιού. 

• ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

Κρατάµε καθαρό τον χώρο µας (την αυλή µας, την τάξη µας, τα θρανία µας). 

Πετάµε τα σκουπίδια µας στους κάδους. 
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ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΩΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΑΠΟ∆ΕΧΟΜΑΙ ΟΤΙ  

• Η συνέπεια στο ωράριο λειτουργίας του σχολείου, ιδιαίτερα το πρωί διευκολύνει την 

οµαλή εξέλιξη του µαθήµατος. 

• Γνωρίζω ότι η ησυχία, η προσοχή και ο αλληλοσεβασµός βοηθούν το ήρεµο κλίµα στην 

τάξη και είναι βασικές προϋποθέσεις για τη µάθηση. Στο διάλειµµα βγαίνω στο 

προαύλιο για να παίξω. ∆εν επιτρέπεται η παραµονή στις αίθουσες. Κανένας µαθητής 

δε µένει µέσα στην αίθουσα µόνος του. Φροντίζω όταν χτυπήσει το κουδούνι για έξω να 

πάρω το κολατσιό µου και να κατέβω ήρεµα χωρίς να τρέχω στην αυλή. Οι αίθουσες 

στο διάλειµµα παραµένουν κλειστές. 

• Το σχολείο µου είναι το δεύτερό µου σπίτι. Για τον λόγο αυτό ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΩ. Φροντίζω 

πρώτα εγώ ο ίδιος για τη διατήρηση της καθαριότητας και της τάξης στα θρανία, τους 

τοίχους, τις τουαλέτες και το προαύλιο. Ειδικά στις τουαλέτες φροντίζουµε ακόµη 

περισσότερο να αφήνουµε τον χώρο καθαρό και  πλένουµε πάντα τα χέρια µας. Πετάµε 

τα χαρτιά µέσα στους κάδους, δε σκορπίζουµε το υγρό σαπούνι και τις χειροπετσέτες 

στο πάτωµα. Φροντίζουµε να αφήνουµε τον χώρο όπως ακριβώς θα θέλαµε να 

τον βρούµε. Αν χρειαστεί καλούµε ευγενικά τις κυρίες της καθαριότητας ή 

ενηµερώνουµε τις/τους δασκάλες/ους µας. Η καθαριότητα είναι θέµα πολιτισµού και 

ευθύνης για όλους.  

• Χρησιµοποιώ τους διαδραστικούς πίνακες και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές µόνο 

όταν είναι κάποιος εκπαιδευτικός στην τάξη και ποτέ µόνος µου.  

• Θυµάµαι ακόµη ότι η µίµηση στα πλαίσια της σχολικής ζωής είναι αναπόφευκτη. Οι 

µικρότεροι µιµούνται τους µεγαλύτερους. Για τον λόγο αυτό αν είµαι µικρός προσέχω 

τα καλά παραδείγµατα και αν είµαι µεγάλος φροντίζω να δίνω το καλό παράδειγµα  

βοηθώντας τους µαθητές των µικρών τάξεων καθώς και τους νέους µαθητές του 

σχολείου στα προβλήµατα που τυχόν αντιµετωπίζουν (π.χ. να τους παρέχουν  χώρο για 

παιχνίδι, να τους δίνουν τυχόν πληροφορίες). 

• Μαθαίνω να φροντίζω τον εαυτό µου, την καθαριότητά µου και τα προσωπικά µου 

αντικείµενα. ∆εν αφήνω τα πράγµατα µου στην αυλή  αλλά στην τάξη και στην τσάντα 

µου. Ποτέ δεν ανοίγω την τσάντα κάποιου άλλου παιδιού, δεν παίρνω στο σπίτι 

µου κάτι που δε µου ανήκει. Σε περίπτωση που βρω κάτι στον χώρο του σχολείου 

φροντίζω πάντα να το δώσω στο γραφείο ή στον/στη δάσκαλο/α της τάξης µου. 
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• ∆ε φέρνω µπάλες. Ειδικά οι δερµάτινες µπάλες ποδοσφαίρου απαγορεύονται αυστηρά 

το πρωί πριν από τις 8:30 στο πίσω γήπεδο ποδοσφαίρου και απαγορεύονται και στην 

µπροστινή αυλή του σχολείου. Σε περίπτωση που θέλω να φέρω τη δική µου µπάλα, 

έχω την ευθύνη της φύλαξής της, γράφω σε αυτή το ονοµατεπώνυµό µου, τη βάζω σε 

σακούλα και µπορώ να τη χρησιµοποιήσω µόνο στα πίσω γήπεδα ποδοσφαίρου & 

basket σύµφωνα µε το πρόγραµµα που έχει το κάθε τµήµα.  Στην µπροστινή αυλή του 

σχολείου επιτρέπονται για basket µόνο πλαστικές µπάλες. 

• Στο σχολείο απαγορεύεται αυστηρά να φέρω κινητό τηλέφωνο, tablet και φωτογραφική 

µηχανή ή ηλεκτρονικά παιχνίδια. 

• Αν χρησιµοποιώ σχολικό λεωφορείο δεν ξεχνώ ότι θα πρέπει να είµαι ήρεµος και 

ευγενικός µέσα σε αυτό. Θα πρέπει να ακούω τις συµβουλές από τη συνοδό και τον 

οδηγό του σχολικού που φροντίζει να µεταφέρει µε ασφάλεια όλους τους µαθητές. 

Σκεφτείτε πόσες φορές οι γονείς σας στο δικό σας αυτοκίνητο σας έχουν παρακαλέσει 

να µην κάνετε φασαρία και µπορεί να είστε µόνο δύο παιδιά! 

• Στο σχολείο και ειδικότερα µέσα στην τάξη αντιµετωπίζουµε µε σεβασµό τον κάθε 

οµιλητή είτε είναι ο δάσκαλος, είτε είναι κάποιος συµµαθητής µας. Σηκώνουµε το χέρι 

µας, περιµένουµε τη σειρά µας για να µιλήσουµε και καλλιεργούµε τον διάλογο. 

• Γνωρίζω επίσης στο σχολείο ότι για κανέναν λόγο δε δικαιολογούµαι να εκφραστώ βίαια 

και επιθετικά, να ειρωνευτώ ή να κοροϊδέψω και να συκοφαντήσω. Μαθαίνω να είµαι 

τίµιος και δίκαιος, να µη λέω ψέµατα και να αναγνωρίζω τα λάθη µου. Ακόµη και αν 

διαφωνήσω µε κάποιον, θυµώσω ή νιώσω ότι αδικούµαι δε χρησιµοποιώ βία λεκτική ή 

σωµατική. Η οποιαδήποτε µορφή βίας αποτελεί πολύ σοβαρό παράπτωµα. Αν 

συµβεί κάτι που δε µου αρέσει ή που µε στεναχωρεί απευθύνοµαι πάντα στον δάσκαλο 

της τάξης µου ή στους δασκάλους που βρίσκονται στην αυλή για να µε ακούσουν και 

να µε βοηθήσουν. 

• Είµαι ευπρεπής και ευγενικός τόσο στα λόγια µου όσο και στις πράξεις µου απέναντι 

στους συµµαθητές και όλους τους δασκάλους. 

• Στο σχολείο µαθαίνουµε να βοηθάµε. Φροντίζουµε να µιλήσουµε σε έναν συµµαθητή 

µας που κάθεται µόνος του, βάζουµε στην παρέα µας και στο παιχνίδι µας και τον 

ντροπαλό «καινούργιο» συµµαθητή.  ∆εν ξέρουµε πώς είναι η ζωή κάθε ανθρώπου εκτός 

σχολείου και µια απλή χειρονοµία ευγένειας µπορεί να αλλάξει τα πάντα. ΚΑΝΕ ΕΣΥ 

ΠΡΩΤΟΣ ΤΗ ∆ΙΑΦΟΡΑ. 

Καλή Σχολική Χρονιά! 


