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            Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, με πλήρη επίγνωση της ευθύνης που 

αναλαμβάνουμε έναντι  των παιδιών σας, φροντίζουμε ώστε οι μαθητές μας, να  

φοιτούν σε ένα περιβάλλον που θα τους παρέχει την σωστή γνώση, αλλά και  

διαπαιδαγώγηση, ώστε να ακολουθήσουν με εφόδια το δρόμο τους στο επάγγελμα 

και την ζωή . 

Πιστεύουμε ότι επιθυμείτε τα παιδιά σας  να έρχονται σε ένα σχολείο με 

οργανωμένη λειτουργία, που θα εμπνέει τον αλληλοσεβασμό .  

Για την οργάνωση  σε ένα σχολείο με στόχους ,χρειάζονται  κανόνες λειτουργίας, 

που εξυπηρετούν την εύρυθμη λειτουργία. 

Τονίζουμε μερικά βασικά θέματα για την λειτουργία του σχολείου ,που ξεχωρίζουν 

και υπάρχουν και στον κανονισμό λειτουργίας του σχολείου: 

 

1.Για την καλή λειτουργία του σχολείου, οι μαθητές πρέπει να προσέρχονται 

εγκαίρως στην πρωινή συγκέντρωση (πριν τις 8.15 π.μ.), όπου συλλογικά ξεκινά η 

προσπάθεια για τους στόχους της ημερήσιας εκπαιδευτικής  μάθησης και  να 

υπάρχει σεβασμός για την πρωινή προσευχή. 

 

2.Το κάπνισμα απαγορεύεται στους χώρους του σχολείου (Ν.3868/2010) και για την 

αποτροπή του καπνίσματος, πρέπει να βοηθήσουμε  όλοι γνωρίζοντας τις βλαβερές 

του συνέπειες. 

 

3.Δεν επιτρέπεται η χρήση των κινητών εντός του σχολείου. 

 

4.Η φοίτηση των μαθητών πρέπει να είναι τακτική, γιατί δημιουργούνται  

ελλείμματα στην παρακολούθηση  των μαθημάτων με αρνητικές συνέπειες. 

 

5.Στόχος μας είναι να προλαμβάνουμε τα παραπτώματα των μαθητών, αλλά πολλές 

φορές τα παιδιά μας προλαβαίνουν και υποπίπτουν σε αυτά. Η πιθανή «τιμωρία» 

έχει πάντα παιδαγωγικό χαρακτήρα και θα ενημερώνεστε και εσείς. 

 

6.Η συμπεριφορά των μαθητών, πρέπει να είναι αυτή, που προσδιορίζει ένα  άτομο 

που σέβεται το κοινωνικό περιβάλλον. 

 

7.Οι μαθητές οφείλουν να κάνουν σωστή χρήση του σχολικού εξοπλισμού, να 

συντηρούν καθαρό το χώρο στου σχολείου ,ώστε το περιβάλλον του σχολείου να 

είναι πάντα λειτουργικό. 



 

8.Μπορείτε να επισκέπτεστε τους καθηγητές την ημέρα και  ώρα που αναγράφεται 

στο πρόγραμμα, που θα σας ανακοινώσουμε ,αλλά όταν υπάρχει  ιδιαίτερος λόγος  

μπορείτε να επικοινωνείτε με την διεύθυνση του σχολείου. 

 

Οι παραπάνω παρατηρήσεις σκοπό έχουν να  τονίσουν την τήρηση ορισμένων 

βασικών κανόνων, που διέπουν τις σχέσεις μιας μικρής κοινωνικής ομάδος, όπως 

είναι το σχολείο, και πιστεύουμε ότι θα   τύχουν της κατανόησης από μέρους σας. 

 Παροτρύνοντας τα παιδιά σας να τηρούν τα παραπάνω, δημιουργείται το 

κατάλληλο κλίμα για καλύτερη επίτευξη των παιδαγωγικών στόχων. 

Θα ανακοινωθεί  άμεσα συνάντηση μαζί σας  στο σχολείο. 
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