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Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες, 

Θα θέλαμε να επαναφέρουμε κάποια σημαντικά ζητήματα, για τα οποία σας έχουμε ήδη 

ενημερώσει στην πρώτη μας επικοινωνία και παρακαλούμε όπως φροντίσετε να τηρούνται από 

όλους για την ομαλή λειτουργία του σχολείου, την ασφάλεια και πρόοδο των παιδιών. 

1. Προσέλευση παιδιών:  

 Τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται στο σχολείο κάθε πρωί από τις 7:30πμ μέχρι τις 
7:40πμ και όχι αργότερα από τις 7:45πμ. Καθυστερημένη άφιξη των παιδιών στην 
τάξη δημιουργεί πολλά προβλήματα τόσο στο ίδιο το παιδί, που καλείται να δικαιολογήσει 
την αργοπορία του, όσο και στους συμμαθητές του που αποσπώνται από το μάθημα.  

Σε περίπτωση πλέον που ένα παιδί έρχεται μετά τις 7:45 θα πρέπει να εισέρχεται στο 
σχολείο από την κύρια είσοδο (το μεγάλο κάγκελο θα κλειδώνεται μετά τις 7:45πμ) και να 
παίρνει άδεια εισόδου από τη διεύθυνση, διαφορετικά οι εκπαιδευτικοί θα είναι αναγκασμένοι 
να στέλλουν το παιδί πίσω για να πάρει άδεια εισόδου, γεγονός που θα φέρνει σε δύσκολη 
θέση πρωτίστως το παιδί. Παιδί που καθυστερεί συχνά είμαστε αναγκασμένοι να 
ειδοποιούμε το επαρχιακό γραφείο παιδείας. 
Τονίζουμε ότι την ευθύνη για τη σωστή ώρα προσέλευσης των παιδιών στο σχολείο 

φέρουν εξ ολοκλήρου οι γονείς και όχι τα παιδιά!!! 

 Η παρουσία των παιδιών στο σχολείο πριν από τις 7:30 πρέπει να αποφεύγεται. Σε 
περίπτωση που ένα παιδί φθάνει στο σχολείο τόσο πρωί: 

 
 Η προσωπική του ασφάλεια είναι ευθύνη του ιδίου και των γονιών του 
 Πρέπει να φροντίζει να μη δημιουργεί με τη συμπεριφορά του προβλήματα ασφάλειας 

σε άλλα παιδιά 
 Πρέπει να αποφεύγει ενέργειες που ζημιώνουν τη σχολική περιουσία 

 Όταν φέρνετε το πρωί τα παιδιά σας στο σχολείο στις 7.30πμ παρακαλούμε να τα 
αφήνετε στο μεγάλο κάγκελο και να πηγαίνουν μόνα τους στην τάξη, Δεν θα επιτρέπουμε 
πλέον σε γονείς και γενικά όσους συνοδεύουν το πρωί τα παιδιά στο σχολείο να 
εισέρχονται στο χώρο του σχολείου πέραν από το μεγάλο κάγκελο. 

Εξαιρούνται προσωρινά από τον προηγούμενο κανονισμό τα παιδιά της Α΄ τάξης που θα 
επιτρέπουμε για ακόμη λίγο καιρό να οδηγούνται μέχρι το γήπεδο της καλαθόσφαιρας και 
από εκεί να επιβλέπονται μέχρι να μπουν στην τάξη τους. Και σε αυτή την περίπτωση δεν θα 
επιτρέπουμε να εισέρχονται οι γονείς μέσα στις τάξεις ή να παραμένουν μετά την έναρξη των 
μαθημάτων και να μιλούν με τα παιδιά τους ή και τον εκπαιδευτικό της τάξης, κάτι το οποίο 
αποβαίνει σε βάρος όλων των παιδιών. 

Σε περίπτωση που το παιδί σας απουσιάζει θα πρέπει να τηλεφωνείτε και να 
ενημερώνετε το σχολείο μέχρι τις 8:00πμ. 

 

2. Αποχώρηση των παιδιών:  

 Τα παιδιά μένουν στο σχολείο για όσο χρόνο προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα, 
δηλαδή μέχρι τις 1:05 μ.μ.. Όταν σχολάσουν στις 1:05, τότε η ευθύνη για την ασφάλεια 
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τους βαραίνει πρωτίστως τους γονείς τους. Γι' αυτό παρακαλούμε να φροντίζετε για την 
έγκαιρη παραλαβή τους  από το σχολείο. Τονίζουμε ότι απαγορεύεται αυστηρά τα 
παιδιά να παραμένουν στο σχολείο για να παίζουν ή να διακινούνται στους χώρους του 
σχολείου αφύλαχτα μετά το πέρας των μαθημάτων. Θα πρέπει να υποδείξετε στα παιδιά 
σας συγκεκριμένο χώρο παραλαβής τους και να είστε ιδιαίτερα προσεχτικοί όταν τα 
παραλαμβάνετε έξω από το σχολείο. Τονίζουμε ότι, για λόγους ασφάλειας, απαγορεύεται 
η διακίνηση των παιδιών στον κήπο, ιδιαίτερα στην περιοχή προς το χώρο στάθμευσης 
των δασκάλων. Σε περίπτωση που θα καθυστερήσετε να παραλάβετε το παιδί σας 
συμβουλέψτε το να απευθυνθεί μέσα στο σχολείο σε κάποιο από το προσωπικό που 
βρίσκεται εκεί για να κάνει τα ανάλογα τηλεφωνήματα.  

Υπενθυμίζουμε ότι στο σχολείο μας από τις 2 Οκτωβρίου και μέχρι το τέλος Μαϊου θα 
λειτουργεί προαιρετικό ολοήμερο μέχρι τις 4:00μμ. 

 Αν κάποιο παιδί, για λόγους υγείας ή άλλους λόγους, πρέπει να αποχωρήσει 
προτού τελειώσουν τα μαθήματα, θα πρέπει να ενημερώνεται τόσο ο δάσκαλος όσο και η 
γραμματέας του σχολείου. Νοείται πως σε τέτοια περίπτωση κάποιος από τους γονείς 
ή άλλο εξουσιοδοτημένο, στενά συγγενικό πρόσωπο θα συνοδεύει το παιδί. 
Προτού αποχωρήσει το παιδί θα πρέπει να υπογράφετε σχετικό έντυπο, το οποίο 
βρίσκεται στη γραμματεία. Απαγορεύεται να παραλάβετε εσείς το παιδί σας από την 
τάξη. Θα απευθυνθείτε στη γραμματέα του σχολείου και αυτή θα μεριμνήσει να 
έρθει εκεί το παιδί σας. 

3.  Γονείς στο σχολείο: 

 Απαγορεύεται στους γονείς ή άλλα μη εξουσιοδοτημένα άτομα να κυκλοφορούν 
στους χώρους του σχολείου στις ώρες λειτουργίας του, εκτός από το χώρο κοντά στη 
γραμματεία. Για το λόγο αυτό όταν περιμένετε τα παιδιά σας να σχολάσουν, σας 
παρακαλούμε πολύ να μην πλησιάζετε στις τάξεις, για να μην αποσπάται η προσοχή 
των παιδιών από το μάθημα, έστω και τα τελευταία λεπτά που δίνονται συνήθως 
σημαντικές οδηγίες από τους εκπαιδευτικούς. Ιδιαίτερα τονίζουμε να μην ανεβαίνετε 
στους ορόφους, αλλά να υποδείξετε στα παιδιά σας ότι θα τα περιμένετε σε συγκεκριμένο 
ασφαλές χώρο και από εκεί να τα παραλαμβάνετε. Σε περιπτώσεις που θα παραλάβει το 
παιδί σας άλλο άτομο από εκείνο που συνήθως τα παραλαμβάνει, θα ήταν καλό να 
ενημερώνετε το σχολείο. 

 Οι επισκέψεις σας στο σχολείο, για να ενημερωθείτε για την πρόοδο του 
παιδιού σας, κρίνονται απαραίτητες. Γι’  αυτό σας έχει σταλεί σήμερα το ωρολόγιο 
πρόγραμμα μαζί με το πρόγραμμα επισκέψεων, όπου θα μπορείτε να συναντιέστε με 
τους εκπαιδευτικούς των παιδιών σας. Οι επισκέψεις γονέων θα γίνονται σε αίθουσες 
που βρίσκονται μέσα στο προχώλ. Είναι πολύ σημαντικό να φροντίζετε να ενημερώνεστε 
συστηματικά για την πρόοδο των παιδιών σας.  

4.  Κατ΄οίκον εργασία και μεταφορά βιβλίων 
Είναι πολύ σημαντικό να ελέγχετε καθημερινά την κατ΄ οίκον εργασία των παιδιών σας, να τα 
επιβραβεύετε και να τους δίνετε την ευκαιρία να μοιράζονται μαζί σας τις καθημερινές εμπειρίες 
τους από το σχολείο, χωρίς βέβαια να τα πιέζετε. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να καθοδηγείτε 
τα παιδιά σας έτσι ώστε να ετοιμάζουν σωστά τη σχολική τους τσάντα και να μεταφέρουν στο 
σχολείο ΜΟΝΟ τα βιβλία των μαθημάτων της ημέρας σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. 
Το τελικό ωρολόγιο πρόγραμμα έχει δοθεί σήμερα.  
Να επιμένετε καθημερινά να διατηρούν καθαρή και συγυρισμένη την τσάντα τους και να 
φέρνουν όλα τα χρειώδη για τα μαθήματά τους. 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και ευχόμαστε και πάλι ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!!! 

Από το σχολείο 


