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Α.    Ζ  ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ  ΜΑ 
  
Α1. Ίδξπζε 
 
Σα Δθπαηδεπηήξηα Γπηηθήο Διιάδνο Μνλoπξφζσπε Η.Κ.Δ. ηδξχζεθαλ ην 2018 θαη πιένλ 
ιεηηνπξγνχλ κε ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΤΓΥΡΟΝΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖΡΗΑ ΚΟΣΡΩΝΖ», ζηεγάδνληαη 
ζε λεφδκεηα θαη ζχγρξνλα δηδαθηήξηα ζηελ Παιαηνπαλαγηά Ναππάθηνπ  θαη ιεηηνπξγνχλ κε 
ηηο άδεηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ 5

νπ
 Γξαθείνπ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Αηησιναθαξλαλίαο. Πξφεδξνο  ηεο εηαηξείαο είλαη ν θ. Γεψξγηνο Κνηξψλεο. 
 
Α2. Σηόρνη 
 

  Όξακα ησλ χγρξνλσλ Δθπαηδεπηεξίσλ Κνηξψλε είλαη ε  δεκηνπξγία ελφο ζρνιείνπ ζε 
αξκνλία κε ηα ζχγρξνλα ξεχκαηα ηεο Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο επηζηήκεο αιιά θαη ηηο 
λέεο θνηλσληθέο πξνζδνθίεο θαιιηεξγψληαο ζηνπο καζεηέο ηνπ απφ κηθξή ειηθία ηελ 
αγάπε πξνο ηηο ηέρλεο, ηνλ πνιηηηζκφ, ηελ επηζηήκε, ηνλ αζιεηηζκφ θαη ηελ ηερλνινγία. 

  

  ηα χγρξνλα Δθπαηδεπηήξηα Κνηξψλε νη καζεηέο κέζα απφ ηε ζπλερή αιιειεπίδξαζε, 
ηελ  ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηε ζχλδεζε ηεο γλψζεο κε ηελ 
θαζεκεξηλή πξαθηηθή, νηθνδνκνχλ θαη εληαηνπνηνχλ απνδνηηθφηεξα ηε γλψζε. 

 

  Σα χγρξνλα Δθπαηδεπηήξηα Κνηξψλε επηδηψθνπλ ηελ νιφπιεπξε, αξκνληθή θαη 
ηζφξξνπε αλάπηπμε ησλ δηαλνεηηθψλ θαη ςπρνζσκαηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ, κε 
ζηφρν λα εμειηρζνχλ ζε νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθφηεηεο θαη λα δήζνπλ σο δεκηνπξγηθά 
κέιε ηεο θνηλσλίαο, σο ππεχζπλνη θαη ειεχζεξνη πνιίηεο. 

 

  Σα χγρξνλα Δθπαηδεπηήξηα Κνηξψλε έρνπλ ζηφρν λα αλαδείμνπλ ηελ επέιηθηε 
νξγάλσζε θαη  ηελ νκαδηθή εξγαζία ησλ καζεηψλ καο κέζα ζε έλα θιίκα απνδνρήο, 
επράξηζηεο δηακνλήο θαη ραξάο. 

 

  Πξσηαξρηθφ κέιεκα ησλ χγρξνλσλ Δθπαηδεπηεξίσλ Κνηξψλε είλαη ε επηθνηλσλία θαη ε 
ζπλεξγαζία κε ηνπο καζεηέο θαη ηνπο γνλείο ηνπο.  

 

  Πηζηεχσ καο είλαη ε θηινζνθία ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο αλζξψπηλεο ηζνηηκίαο, πνπ 
ζεσξεί ηνλ θάζε καζεηή κνλαδηθή πξνζσπηθφηεηα, εκθπζψληαο παξάιιεια ζεκειηψδεηο 
εζηθέο, ςπρηθέο, πλεπκαηηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο αμίεο, φπσο ε 
αιιειεγγχε, ε επζπλεηδεζία, ε εξγαηηθφηεηα θαη ε θηινπαηξία.  

 

  Σα χγρξνλα Δθπαηδεπηήξηα Κνηξψλε, κε γλψκνλα πάληα ηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ 
καζεηψλ, αληηκεησπίδνπλ κε επαηζζεζία θαη ζεβαζκφ ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο πξνάγνληαο 
ηελ απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη θαιιηεξγψληαο ηε ζεκαζία ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηνπ 
εηξεληθνχ πλεχκαηνο.     

 

  Σα χγρξνλα Δθπαηδεπηήξηα Κνηξψλε έρνπλ πξνζαξκφζεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπο ζηηο 
ζχγρξνλεο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ρξεζηκνπνηψληαο βησκαηηθέο κεζφδνπο κε ηηο νπνίεο 
κπνξνχλ λα επηηχρνπλ ηε ζπλεξγαζία ηνπο θαη λα εληζρχζνπλ ηελ ππεπζπλφηεηά ηνπο. 

 

  ηα χγρξνλα Δθπαηδεπηήξηα Κνηξψλε, ε ζρνιηθή δσή γίλεηαη κηα ραξνχκελε θαη 
θαξπνθφξα εκπεηξία. Ζ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο εγγπάηαη ηε βαζηθή θαη ηαπηφρξνλα 
νπζηαζηηθή αθνκνίσζε ηεο γλψζεο. 
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Β.  ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΥΟΛΔΗΟΤ 
 
Β1. Δγγπαθέρ   
 
χκθσλα κε ην ΠΓ 79/2017 ε εγγξαθή ησλ καζεηψλ γηα ην λέν ζρνιηθφ έηνο κε έλαξμε ηνλ 
επηέκβξην, θαη κε γλψκνλα ηνλ βέιηηζην πξνγξακκαηηζκφ ηνπ, δηελεξγείηαη απφ 1

ε
 έσο 31

ε
 

Μαΐνπ. Μαζεηέο νη νπνίνη δελ εγγξάθεθαλ ηελ πεξίνδν ηνπ Μαΐνπ– γηα ιφγνπο 
πξνβιεπφκελνπο απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο – κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ εγγξαθή ζην 
ζρνιείν ην αξγφηεξν κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο έλαξμεο ησλ καζεκάησλ εκεξνκελία.  
 
Αλαθνξηθά κε ηηο λέεο εγγξαθέο, πξνεγείηαη ππνβνιή Γήισζεο Δλδηαθέξνληνο ησλ γνλέσλ ή 
θεδεκφλσλ ζηε Γξακκαηεία θαη νξίδεηαη ελεκεξσηηθή ζπλάληεζε ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ κε 
εθπξνζψπνπο ηνπ ζρνιείνπ ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα, ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο αιιά θαη 
ηε θηινζνθία θαη ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ, θαζψο θαη μελάγεζε ζηνπο ρψξνπο απηνχ.  
Σην πιαίζην εηζαγσγήο λέσλ καζεηώλ εθαξκόδεηαη ην ζηάδην ηεο «Παηδαγσγηθήο 
Δθηίκεζεο» ησλ ππνςήθησλ καζεηώλ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη εθπαηδεπηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο γλσξηκίαο καδί ηνπο, κε ζηόρν ηε ζπιινγή πιεξνθνξηώλ πνπ 
αθνξνύλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη καζεζηαθέο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπο, ζπλζέηνληαο 
κε ηνλ ηξόπν απηό ην εμαηνκηθεπκέλν καζεζηαθό ηνπο πξνθίι. Απώηεξνο ζηόρνο είλαη 
ε δηαζθάιηζε κηαο επηηπρεκέλεο έληαμεο θαη καζεζηαθήο πνξείαο  θαη ε δηακόξθσζε 
ελόο θαηάιιεινπ καζεζηαθνύ πεξηβάιινληνο ην νπνίν ζα πξνζθέξεη ζηνλ καζεηή έλα 
επξύ θάζκα εξεζηζκάησλ θαη ζεκαληηθέο πξνζιακβάλνπζεο πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί 
ε απηνπεπνίζεζε ηνπ θαη λα ηνπ επηηξαπεί λα δξαζηεξηνπνηείηαη απηόλνκα, λα 
αιιεινεπηδξά θαη λα θνηλσληθνπνηείηαη κε αζθάιεηα. Παξάιιεια, ζπλεθηηκάηαη ε 
ζπκπιήξσζε κίαο Πεξηγξαθηθήο Έθζεζεο από ηνπο γνλείο κε ζηόρν ηε δεκηνπξγία 
κίαο πην νινθιεξσκέλεο εηθόλαο ηνπ καζεηή.  
Σηελ πεξίπησζε πξνϋπάξρνπζαο αμηνιόγεζεο αλαθνξηθά κε ηελ ύπαξμε 
καζεζηαθώλ, ζπκπεξηθνξηθώλ ή ινηπώλ δπζθνιηώλ, νη γνλείο/θεδεκόλεο 
παξαθαινύληαη λα  πξνζθνκίδνπλ ηηο ζρεηηθέο γλσκαηεύζεηο ώζηε λα γίλεη 
ζπλεθηίκεζε ησλ παξαγόλησλ ελ όςεη ηεο απνδνρήο ηεο εγγξαθήο. 
Τα Δθπαηδεπηήξηα δηαηεξνύλ ην δηθαίσκα λα αξλεζνύλ ηελ εηζαγσγή καζεηή ζην 
Νεπηαγσγείν θαη ην Γεκνηηθό ησλ Δθπαηδεπηεξίσλ, εάλ θξηζεί όηη νη δνκέο ηνπ 
ζρνιείνπ ζε ζρέζε κε ηε δπλαηόηεηα παξνρήο ππεξεζηώλ καζεζηαθήο ζηήξημεο, ή νη 
ζπλνιηθέο ζπλζήθεο ηνπ ηκήκαηνο θαη ηεο ηάμεο, ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, δελ 
αληαπνθξίλνληαη  ζηηο εθπαηδεπηηθέο,  ζσκαηηθέο, θνηλσληθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο ή 
ζπκπεξηθνξηθέο αλάγθεο ηνπ ππνςήθηνπ καζεηή.   
Δθφζνλ επηβεβαησζεί ε εγγξαθή ηνπ ππνςήθηνπ καζεηή, νξηζηηθνπνηείηαη  κε θαηάζεζε ησλ 
απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο πξνβιεπφκελεο πξνθαηαβνιήο πξνο δηαζθάιηζε ηεο 
ζέζεο ηνπ καζεηή ζην επφκελν ζρνιηθφ έηνο. 
 
 

 I. ην Νεπηαγσγείν δχλαληαη λα θνηηήζνπλ καζεηέο πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηελ ειηθία ησλ 5 
θαη 4 εηψλ (λήπηα θαη πξνλήπηα αληίζηνηρα) ζην εκεξνινγηαθφ έηνο ηεο εγγξαθήο ηνπο. 

 
Για την εγγπαυή στο Νηπιαγωγείο απαιτείται :  
 

 1. Φσηνηππία εκβνιίσλ απφ ην βηβιηάξην πγείαο ηνπ παηδηνχ 
1
 

 2. Αηνκηθφ Γειηίν Τγείαο Μαζεηή (Α.Γ.Τ.Μ.) 
2
 

 3. Αίηεζε εγγξαθήο  
 4. Πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο Γήκνπ ή Κνηλφηεηαο

3 
 

 
Γηα ην κάζεκα ηεο Κνιχκβεζεο:  

 1. Ηαηξηθή βεβαίσζε Γεξκαηνιφγνπ (πξνζθνκίδεηαη ηνλ επηέκβξην) 
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 II. ηελ Α΄ Γεκνηηθνύ εγγξάθνληαη καζεηέο πνπ ζπκπιεξψλνπλ πνπ ζπκπιεξψλνπλ 
ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο εγγξαθήο ειηθία έμη (6) εηψλ. 
 
 

Για την εγγπαυή στην Α΄ τάξη Δημοτικού: 
  
Δγγξάθνληαη αξρηθά νη καζεηέο πνπ νινθιήξσζαλ ηε θνίηεζή ηνπο ζην Νεπηαγσγείν ησλ 
χγρξνλσλ Δθπαηδεπηεξίσλ Κνηξψλε θαη ε πιήξσζε ησλ ππφινηπσλ θελψλ ζέζεσλ 
πξαγκαηνπνηείηαη απφ λένπο καζεηέο. 
  
Γηα ηελ εγγξαθή απαηηνχληαη: 

 1. Φσηνηππία εκβνιίσλ απφ ην βηβιηάξην πγείαο ηνπ παηδηνχ. 
1
 

 2. Αηνκηθφ Γειηίν Τγείαο Μαζεηή (Α.Γ.Τ.Μ.).
 2

 
 3. Βεβαίσζε Φνίηεζεο Νεπηαγσγείνπ 

4 
 

 4. Αίηεζε εγγξαθήο  
 5. Πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο Γήκνπ ή Κνηλφηεηαο.

 3
 

 
Γηα ην κάζεκα ηεο Κνιχκβεζεο:  

 1. Ηαηξηθή βεβαίσζε Γεξκαηνιφγνπ (πξνζθνκίδεηαη ηνλ επηέκβξην) 
 

 
 
Σημειώσειρ: 

1  
Απφ ηελ πξνζθφκηζε ηεο θσηνηππίαο ησλ εκβνιίσλ νθείιεη λα  πξνθχπηεη πσο 

έρνπλ γίλεη φια ηα πξνβιεπφκελα απφ ην Δζληθφ Πξφγξακκα Δκβνιηαζκψλ εκβφιηα  
κέρξη ηηο 31 Μαΐνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ ηεο εγγξαθήο ζρνιηθνχ έηνπο. Αληίγξαθν ησλ 
ζειίδσλ πνπ αθνξνχλ ζηνπο εκβνιηαζκνχο ηνπ παηδηνχ, ζα παξακείλεη ζηε δηάζεζε 
ηνπ ζρνιείνπ. ε πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ γίλεη ηα πξνβιεπφκελα εκβφιηα δελ 
κπνξεί λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπ παηδηνχ. 
 
2  

Σν Α.Γ.Τ.Μ. ζπκπιεξψλεηαη απφ ηαηξνχο ησλ νηθείσλ Κέληξσλ Τγείαο ή 
Πεξηθεξεηαθψλ Γεληθψλ Ννζνθνκείσλ ή Αζθαιηζηηθψλ Φνξέσλ ησλ γνλέσλ ή απφ 
ηδηψηεο ηαηξνχο πνπ παξαθνινπζνχλ ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ παηδηνχ. Γηα ηνπο 
καζεηέο πνπ ζα θνηηήζνπλ πξψηε θνξά ζην Νεπηαγσγείν, πξνζθνκίδεηαη 
ππνρξεσηηθά ην Α.Γ.Τ.Μ. θαη ηζρχεη γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα θνίηεζεο ηνπ 
καζεηή ζε απηφ. Οκνίσο, πξνζθνκίδεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ Α’ Γεκνηηθνχ, έρεη ηζρχ 
ηξηψλ (3) εηψλ θαη θαηαηίζεηαη εθ λένπ κφιηο ν καζεηήο/ηξηα πξναρζεί πηα ζηελ Γ’ 
Γεκνηηθνχ. 
 
3 

Γηα ηελ εγγξαθή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζην Νεπηαγσγείν θαη Γεκνηηθφ ρνιείν δελ 
απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Γέλλεζεο απφ ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο, 
αιιά αλαδεηείηαη απφ ην ζρνιείν κέζσ ηνπ Πιεξνθνξηθνχ πζηήκαηνο myschool ηνπ 
ΤΠΑΗΘ.  
 
4  

Με ηε ιήμε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ (15 Ηνπλίνπ) ηνπ δεχηεξνπ έηνπο ηνπ 
Νεπηαγσγείνπ (Νήπην) εθδίδεηαη Πηζηνπνηεηηθφ Φνίηεζεο. Σν Πηζηνπνηεηηθφ Φνίηεζεο 
εθδίδεηαη κφλν γηα ηα λήπηα (άξζξα 2 παξ. 5,  20 παξ. Β (1) , π.δ. 79/2017) θαη 
ρξεζηκεχεη γηα ηελ εγγξαθή ζην Γεκνηηθφ (άξζξα 3 παξ. 5, Ν. 1566/1985, 33 παξ. 3, 
Ν. 4521/2018). 
 

 
 
Γηα ηελ εγγξαθή λέσλ καζεηψλ ζηηο ηάμεηο Β΄, Γ΄, Γ΄, Δ΄ θαη ΣΤ΄ ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ 
απαηηείηαη Απνδεηθηηθφ Μεηεγγξαθήο απφ ην ζρνιείν πξνέιεπζεο κέζσ δηαδηθαζίαο πνπ 
πινπνηείηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. 
  
ηηο ππφινηπεο ηάμεηο νη ήδε θνηηψληεο ζηα Δθπαηδεπηήξηα καζεηέο εγγξάθνληαη 
απηεπάγγειηα ζηελ επφκελε ηάμε κεηά ηελ έθδνζε ησλ ζρνιηθψλ απνηειεζκάησλ, κε ηελ 
επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 9 θαη ηεο πεξηπη. 1β ηνπ θεθ. Γ΄ ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ ΠΓ 79- ΦΔΚ Α’ 
109/01.08.2017. 
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Β2. Έναπξη –Λήξη μαθημάηων 
 
χκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ ΠΓ 79/2017-ΦΔΚ 109/α/1-8-2017, ε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ 
αξρίδεη ζηηο 11 επηεκβξίνπ θαη ιήγεη ζηηο 15 Ηνπλίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο. Οη αθξηβείο 
εκεξνκελίεο αλαθνηλψλνληαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο κε ζρεηηθφ Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα, 
πνπ εθδίδεηαη θάζε ρξφλν.  
 
Σν δηδαθηηθφ έηνο γηα ηνπο καζεηέο ηνπ Νεπηαγσγείνπ θαη ηνπ Γεκνηηθνχ ρσξίδεηαη ζε ηξεηο 
πεξηφδνπο: 
α. Α’ Σξίκελν: απφ 11 επηεκβξίνπ έσο 10 Γεθεκβξίνπ 
β. Β’ Σξίκελν: απφ 11 Γεθεκβξίνπ έσο 10 Μαξηίνπ 
γ. Γ’ Σξίκελν: απφ 11 Μαξηίνπ έσο 15 Ηνπλίνπ 
 
 
Β3. Ωπάπιο λειηοςπγίαρ 
 
Σν Γεκνηηθφ ρνιείν θαη ην Νεπηαγσγείν ιεηηνπξγνχλ πέληε εκέξεο ηεο εβδνκάδαο  (Γεπηέξα – 
Παξαζθεπή). Σν θαζεκεξηλφ ζρνιηθφ πξφγξακκα αξρίδεη κε ηελ πξνζέιεπζε ησλ καζεηψλ ζηνλ 
ρψξν ηνπ ζρνιείνπ ηελ ψξα πνπ πξνβιέπεη ην Δβδνκαδηαίν Ωξνιφγην Πξφγξακκα. 
 
Οη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο (Γξακκαηεία, Λνγηζηήξην, Γξαθείν Κίλεζεο) ιεηηνπξγνχλ απφ Γεπηέξα 
σο Παξαζθεπή θαηά ηηο εμήο ψξεο ζπλαιιαγψλ: 08:00-15:30. 
 
Δλδερφκελεο κεηαβνιέο ή δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ σξαξίνπ, θαζψο επίζεο θαη νη εκέξεο αξγηψλ 
θ.ά., γλσζηνπνηνχληαη εγθαίξσο ζηνπο γνλείο κε ζρεηηθέο εγθπθιίνπο πνπ απεπζχλεη ην ρνιείν. 
 

 
Β4. Δοπηέρ – Απγίερ 
 
Σα ζρνιείν δελ ιεηηνπξγεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ ΠΓ 79/2017, ΦΔΚ Α’ 109 θαηά ηηο 
αθφινπζεο εκέξεο θαη πεξηφδνπο:  
 

 1. άββαηα θαη Κπξηαθέο 
 2. Σελ 28

ε 
Οθησβξίνπ 

 3. Απφ 24 Γεθεκβξίνπ κέρξη θαη ηελ 7
ε
 Ηαλνπαξίνπ (δηαθνπέο Υξηζηνπγέλλσλ) 

 4. Σελ Καζαξή Γεπηέξα 
 5. Σελ 25

ε
 Μαξηίνπ 

 6. Απφ ηε Μ. Γεπηέξα κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή ηεο Γηαθαηλεζίκνπ (δηαθνπέο Πάζρα) 
 7. Σελ εκέξα ηεο ενξηήο ηνπ Πνιηνχρνπ ηεο πεξηνρήο θαη ηεο ηπρφλ ηνπηθήο εζληθήο 

ενξηήο 
 8. Σελ 1

ε
 Μαΐνπ  

 9. Σελ ενξηή ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο 
 10. Απφ 22 Ηνπλίνπ κέρξη θαη 31 Απγνχζηνπ (ζεξηλέο δηαθνπέο) θαη 
 11. Σελ 26

ε
 Οθησβξίνπ, εκέξα ενξηήο ηνπ Αγ. Γεκεηξίνπ, πνιηνχρνπ ηεο πφιεο ηεο 

Ναππάθηνπ. 
 
Δνξηαζηηθέο εθδειψζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο 27 Οθησβξίνπ γηα ηελ επέηεην ηεο εζληθήο 
ενξηήο ηεο 28εο Οθησβξίνπ,  ζηηο 24 Μαξηίνπ γηα ηελ επέηεην ηεο εζληθήο ενξηήο ηεο 25εο 
Μαξηίνπ, ζηηο 17 Ννεκβξίνπ γηα ηελ επέηεην ηνπ Πνιπηερλείνπ θαη ζηηο 30 Ηαλνπαξίνπ, ενξηή 
ησλ Σξηψλ Ηεξαξρψλ. 
 

Σα χγρξνλα Δθπαηδεπηήξηα Κνηξψλε ιακβάλνπλ κέξνο ζηηο παξειάζεηο θαηά ηνλ ενξηαζκφ 
ησλ εζληθψλ ενξηψλ ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ Ναππαθηίαο. 
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Β5. Σσολικό Ππόγπαμμα  
 
Σν πξφγξακκα γηα ην Νεπηαγσγείν, ζην πιαίζην ηεο ηζφηηκεο ελζσκάησζεο ηεο 
πξνζρνιηθήο αγσγήο ζηνλ εληαίν ζρεδηαζκφ ηεο εθπαίδεπζεο κέζα απφ ην δηαζεκαηηθφ εληαίν  
πιαίζην πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, πξνζδηνξίδεη ηηο θαηεπζχλζεηο ησλ πξνγξακκάησλ 
ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο δξαζηεξηνηήησλ Γιψζζαο, Μαζεκαηηθψλ, Μειέηεο 
Πεξηβάιινληνο, Γεκηνπξγίαο θαη Έθθξαζεο (Δηθαζηηθά, Θεαηξηθή Αγσγή, Μνπζηθή, Φπζηθή 
Αγσγή θαη Πιεξνθνξηθή). Σα παξαπάλσ πξνγξάκκαηα δε λννχληαη σο δηαθξηηά δηδαθηηθά 
αληηθείκελα θαη δελ πξνηείλνληαη γηα απηνηειή δηδαζθαιία αιιά γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη 
ηελ πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ, πνπ έρνπλ λφεκα θαη ζθνπφ γηα ηα ίδηα ηα παηδηά. 
 
Σν πξφγξακκα καζεκάησλ γηα ην Γεκνηηθό Σρνιείν πεξηιακβάλεη φζα πξνβιέπεη ην 
Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Δπηπιένλ, δίλεηαη έκθαζε ζηα αθφινπζα: 

  Παξαγσγή πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ κέζα απφ πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο- 
Αλάπηπμε ηεο καζεκαηηθήο θαη θξηηηθήο ζθέςεο 

  Δηζαγσγή ζε μέλεο γιψζζεο απφ πνιχ κηθξή ειηθία θαη δηδαζθαιία αλάινγα κε ην 
επίπεδν ησλ καζεηψλ θαη πηζηνπνίεζε ησλ γλψζεψλ ηνπο κέζσ εμεηάζεσλ 

  Υξήζε Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ (interactive boards) 
σο εξγαιεία γηα ηελ αλαθάιπςε θαη αθνκνίσζε  ηεο γλψζεο θαζψο θαη πηζηνπνίεζή 
ηεο 

  Γπλαηφηεηα επηινγήο αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (φπσο κπάζθεη, πνδφζθαηξν, 
ηέληο, θηι.) 

  Δθκάζεζε Κνιχκβεζεο  

  Δθκάζεζε παξαδνζηαθψλ αιιά θαη ζχγρξνλσλ επξσπατθψλ ρνξψλ 

  Αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθήο ζθέςεο  

  Καηαλφεζε θαη εθαξκνγή αξρψλ ξνκπνηηθήο - coding 

  Καιιηέξγεηα κνπζηθήο παηδείαο κε νπηηθναθνπζηηθά κέζα 

  Αηζζεηηθή θαη Θεαηξηθή Αγσγή 

  Πξνεηνηκαζία θαη κειέηε 
 
 
Ο πξνγξακκαηηζκφο θαη ε νξγάλσζε ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη εηδηθφηεξα ηεο 
δηδαθηέαο χιεο γίλεηαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ησλ θαηξψλ γηα άξηηα παηδεία θαη εθπαίδεπζε. 
Ζ κεηάδνζε ησλ γλψζεσλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο, κε έλα 
πινχζην ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ θαη κε ηε ρξήζε επνπηηθφ-ηερλνινγηθνχ πιηθνχ ελψ νξηζκέλα 
καζήκαηα γίλνληαη ζε εηδηθνχο ρψξνπο. 

 
 
Β6. Σσολικέρ δπαζηηπιόηηηερ 

 
εκαληηθφ ζπκπιήξσκα ηνπ θαζεκεξηλνχ κνξθσηηθνχ θαη παηδαγσγηθνχ έξγνπ καο  
απνηεινχλ επηπξφζζεηεο ελδνζρνιηθέο εθδειψζεηο αιιά θαη εμσζρνιηθέο δξάζεηο. Αθνξνχλ 
επηκνξθσηηθέο επηζθέςεηο/ εθδξνκέο ζε ρψξνπο ηζηνξηθνχ, αξραηνινγηθνχ, θπζηνιαηξηθνχ θαη 
θαιιηηερληθνχ ελδηαθέξνληνο. Γηαζεκαηηθέο δξάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηα δηδαζθφκελα 
γλσζηηθά αληηθείκελα θάζε ηάμεο αλαπηχζζνπλ ηελ θνηλσληθή ζπλείδεζε ησλ καζεηψλ θαη 
ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπο επαηζζεηνπνίεζε.  Οη καζεηέο καο επηζθέπηνληαη κεηαμχ άιισλ 
κνπζεία θαη εηθαζηηθέο εθζέζεηο, παξαγσγηθέο κνλάδεο, ππαίζξηνπο ρψξνπο θαη 
παξαθνινπζνχλ ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο.  πκκεηέρνπλ ζε εθθιεζηαζκνχο, ζξεζθεπηηθέο 
εθδειψζεηο αιιά θαη επεηεηαθέο δξάζεηο πνπ ηηκνχλ ηελ ηζηνξηθή θαη πλεπκαηηθή καο 
θιεξνλνκηά.  
 
Οη καζεηέο καο ιακβάλνπλ κέξνο ζε ηνπηθνχο/παλειιήληνπο/δηεζλείο δηαγσληζκνχο (πρ. 
καζεκαηηθψλ, ξνκπνηηθήο). ην πιαίζην ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο, θέξλνπκε ηνπο καζεηέο 
ζε επαθή κέζσ δξάζεσλ κε ηα  ήζε θαη έζηκα θαη ζηνηρεία ηεο θνπιηνχξαο άιισλ ρσξψλ. 
Καιιηεξγνχκε ζηνπο καζεηέο καο ηελ αμία ηεο έκπξαθηεο πξνζθνξάο θαη κέζσ δξάζεσλ 
θηιαλζξσπηθνχ ραξαθηήξα ζηεξίδνπκε θνξείο θαη ελδεείο ζπλαλζξψπνπο καο. Μέζα ζηε 
δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ππνδερφκαζηε εθιεθηνχο πξνζθεθιεκέλνπο νκηιεηέο πνπ 
πξνζθέξνπλ ηελ πνιχηηκε εκπεηξία θαη γλψζε ηνπο ζε πιεζψξα ζεκάησλ.  
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Ζ ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ ζηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζεσξείηαη νπζηαζηηθή θαη 
απαξαίηεηε θαη θαζίζηαηαη εθηθηή κε ηε ζεηηθή ζπγθαηάζεζε ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ, νη νπνίνη 
θαινχληαη λα ππνγξάςνπλ έληππα δειψζεσλ ζπκκεηνρήο.   
 
 
Β7. Αθληηικέρ Γπαζηηπιόηηηερ 
 
ηα χγρξνλα Δθπαηδεπηήξηα Κνηξψλε ε Φπζηθή Αγσγή θαη γεληθά ν αζιεηηζκφο απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ζρνιηθήο δσήο, ζπκβάιινληαο ζηε βειηίσζε ηεο θπζηθήο 
θαηάζηαζεο, ζηελ πξναγσγή αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη ζηελ πηνζέηεζε 

ζεηηθήο ζηάζεο γηα ηε δηα βίνπ άζιεζε ησλ καζεηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, βξηζθφκαζηε ζε 

δηαξθή επαγξχπλεζε θαη πξαγκαηνπνηνχκε εληζρπκέλν πξφγξακκα ζε φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ 
ζρνιείνπ. Ζ παξνπζία ησλ καζεηψλ καο ζηηο ζχγρξνλεο θαη αζθαιείο αζιεηηθέο καο 
εγθαηαζηάζεηο, φπσο γήπεδα κπάζθεη, πνδνζθαίξνπ, θνιπκβεηήξην, αίζνπζα πηλγθ πνλγθ 
θ.ά. είλαη πνιχ δπλακηθή. Με αξρή ην Νεπηαγσγείν γίλεηαη εθκάζεζε θνιχκβεζεο ζηελ 
εζσηεξηθή ζεξκαηλφκελε πηζίλα ηνπ ζχγρξνλνπ θαη πιήξσο εμνπιηζκέλνπ Κνιπκβεηήξην ηνπ 
ζρνιείνπ καο,  ε νπνία ζπλερίδεηαη θαη ζε φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ, Οη καζεηέο καο 
ζπκκεηέρνπλ, κεηαμχ άιισλ, ζε αζινπαηδηέο, αζιήκαηα ζηίβνπ, κπάζθεη, πνδνζθαίξνπ, 
ηέληο, βφιετ ελψ δηδάζθνληαη επίζεο κνληέξλνπο θαη παξαδνζηαθνχο ρνξνχο κε δηνξγάλσζε 
εηεζίσλ θεζηηβάι ρνξνχ.  

  
 
Β8. Δκδόζειρ 

  
Σα πγρξνλα Δθπαηδεπηήξηα Κνηξψλε ζην πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπο 
πεξηιακβάλνπλ ηελ έθδνζε βνεζεηηθψλ εγρεηξηδίσλ (βηβιηνηεηξαδίσλ) ηφζν ζην Νεπηαγσγείν 
φζν θαη ζην Γεκνηηθφ . Σα εγρεηξίδηα απηά παξνπζηάδνπλ ηε δηδαζθφκελε χιε κε ηξφπν 
επράξηζην θαη εχιεπην, εκπινπηίδνληαο ηε δηδαζθαιία κε ζπκπιεξσκαηηθέο αζθήζεηο, 
ιεηηνπξγηθφηεξε νξγάλσζε ηεο ζεσξίαο  θαη επαλαιεπηηθέο ελφηεηεο. Γελ αληηθαζηζηνχλ ηα 
επίζεκα βηβιία ηνπ ΟΔΓΒ αιιά επηδηψθνπλ λα εληζρχζνπλ ηνπο καζεηέο πξνθεηκέλνπ λα 
θαηαλννχλ ζε βάζνο θαη λα αθνκνηψλνπλ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν.  
 
 
 
Β9. Ψηθιακή εκπαιδεςηική πλαηθόπμα So Simple  
 
Σφζν ην εθπαηδεπηηθφ καο έξγν φζν θαη ε επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο ππνζηεξίδεηαη απφ ην 
πξσηνπνξηαθφ ςεθηαθφ πεξηβάιινλ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο So Simple. Απνηειεί 
δηαδηθηπαθφ ηφπν κε εξγαιεία πνπ ζπκπιεξψλνπλ θαη δηεπθνιχλνπλ ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία, 
φπσο, κεηαμχ άιισλ, αλάξηεζε ησλ θαζεκεξηλψλ θαζεθφλησλ, ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ 
ζρεηηθά κε ηηο δξάζεηο καο θαη άκεζε επηθνηλσλία ησλ γνλέσλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κέζσ 
πξνζσπηθνχ κελχκαηνο. 
 
Οη θσδηθνί πξφζβαζεο ζηελ πιαηθφξκα δίλνληαη ζηνπο γνλείο θαηά ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ 
έηνπο. 
  



 
8 

 

Γ. ΥΟΛΗΚΖ ΕΩΖ – ΑΓΩΓΖ ΜΑΘΖΣΩΝ 
 
 
Γ1. Φοίηηζη 
 
Γ1.1. Απνπζίεο 
 
Ζ θνίηεζε ησλ καζεηψλ είλαη ππνρξεσηηθή θαη κφλν ζε απφιπηε αλάγθε δηθαηνινγνχληαη 
απνπζίεο απφ ην ρνιείν. ηελ πεξίπησζε απηή νη γνλείο ζα πξέπεη λα εηδνπνηνχλ ην 
ρνιείν απφ ηελ πξψηε εκέξα ηεο απνπζίαο αλαθέξνληαο ηνπο ιφγνπο. 
 
Μεηά ηελ αλάξξσζή ηνπο, εάλ ε λφζνο είλαη κεηαδνηηθή, ζηελ ηαηξηθή βεβαίσζε πξέπεη λα 
ηνλίδεηαη φηη παξήιζε ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηάδνζεο ηεο λφζνπ θαη φηη κπνξεί αθίλδπλα λα 
θνηηήζεη ην παηδί ζην ρνιείν. 
 
Γ1.2. Παξακνλή ζηνλ ρώξν ηνπ ζρνιείνπ 
 
Ζ παξακνλή ησλ καζεηψλ εληφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ Δθπαηδεπηεξίσλ είλαη ππνρξεσηηθή 
θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Ωζηφζν, ζε πεξίπησζε εθδήισζεο 
ζπκπησκάησλ αζζελείαο πξηλ ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ, ν καζεηήο δχλαηαη λα απνρσξήζεη 
γηα ηελ νηθεία ηνπ θαηφπηλ επηθνηλσλίαο κε ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο ηνπο θαη ζπλνδεία απηψλ, νη 
νπνίνη ζα ηνλ παξαιάβνπλ απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ ρνιείνπ.  
 
Με γλψκνλα ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ καο, νη γνλείο/θεδεκφλεο πνπ ζπλνδεχνπλ ηνπο 
καζεηέο θαηά ηελ άθημή ηνπο ην πξσί αιιά θαη απνρψξεζή ηνπο απφ ην ρνιείν ην κεζεκέξη, 
νθείινπλ λα βξίζθνληαη ζηνλ πξναχιην ρψξν, εθηφο ησλ ζρνιηθψλ θηεξίσλ. 
 
Γ1.3. Γηάιεηκκα 
 
Σν δηάιεηκκα ιεηηνπξγεί σο δηάζηεκα απαξαίηεηεο αλάπαπιαο, ειεχζεξεο επηθνηλσλίαο θαη 
ζπιινγηθνχ παηρληδηνχ γηα ηνπο καζεηέο, κε ηε δηθή ηνπ ζπκπιεξσκαηηθή παηδαγσγηθή αμία. 
Οη καζεηέο θαιιηεξγνχλ θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ζπλεξγάδνληαη, αλαπηχζζνπλ θηιίεο αιιά 
καζαίλνπλ θαη λα επηιχνπλ ηηο δηαθνξέο ηνπο. ε πεξίπησζε νπνηνπδήπνηε πξνβιήκαηνο 
απεπζχλνληαη ζηνπο εθεκεξεχνληεο εθπαηδεπηηθνχο πνπ επηηεξνχλ ηνλ πξναχιην ρψξν. Οη 
καζεηέο Γεκνηηθνχ θαη Νεπηαγσγείνπ πξναπιίδνληαη ζε δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο ηεο ζρνιηθήο 
καο κνλάδαο.  
 
Γ1.4. Σπκκεηνρή ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο  
 
Γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, θαζψο θαη ηηο αζιεηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ρνιείνπ, είλαη νπσζδήπνηε απαξαίηεηε ε ζπκπιήξσζε Αηνκηθνχ 
Γειηίνπ Τγείαο γηα ηνπο καζεηέο ησλ Α΄ θαη Γ’ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ θαζψο θαη ηνπο καζεηέο 
ηνπ Πξνλεπίνπ, ζχκθσλα κε ζρεηηθή απφθαζε ησλ Τπνπξγείσλ Τγείαο θαη Παηδείαο.  
 
Γ1.5. Απαιιαγή από ην κάζεκα Φπζηθήο Αγσγήο  
 
Γηα απαιιαγή κηαο εκέξαο απαηηείηαη  ζεκείσκα ηνπ γνλέα, ην νπνίν παξαδίδεηαη απφ ηνλ 
καζεηή ζηνλ αξκφδην θαζεγεηή Φπζηθήο Αγσγήο. Γηα καθξνρξφληα απαιιαγή απφ ην κάζεκα 
ηεο Φπζηθήο Αγσγήο απαηηείηαη ηαηξηθή γλσκάηεπζε, ε νπνία παξαδίδεηαη ζηε Γηεχζπλζε ηνπ 
ρνιείνπ. 
 
Γ1.6. Πξνζεπρή θαη απαιιαγή από ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθώλ 
 
ην ζρνιείν καο πξαγκαηνπνηείηαη θαζεκεξηλά εληφο ησλ ηκεκάησλ ε πξσηλή πξνζεπρή, 
φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην Άξζξν 18 ΠΓ/79/2017, απαιιαγή απφ ηελ νπνία δχλαηαη λα δνζεί 
ζε καζεηέο πνπ δελ επηζπκνχλ ιφγσ ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο. Παξφκνηα, γηα ηελ απαιιαγή 
απφ ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ απαηηείηαη πξνζθφκηζε ζρεηηθήο ππεχζπλεο δήισζεο 
ππνγεγξακκέλε απφ ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο ζηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. 
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Γ2. Ο πόλορ ηος μαθηηή 
 

 1. Οη καζεηέο νθείινπλ λα  θέξνληαη κε εππξέπεηα, ζεβαζκφ θαη επγέλεηα πξνο φινπο 
ηνπο Δθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ, ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαζψο επίζεο θαη πξνο 
φια ηα πξφζσπα πνπ βνεζνχλ ην ρνιηθφ έξγν. 

 
 2. Ζ απξεπήο ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ, ε ρεηξνδηθία, ε αληηδηθία, ε άζθεζε βίαο απφ 

άηνκα ή νκάδεο πξνο άιινπο καζεηέο, θαζψο θαη νη πξνζβιεηηθέο εθθξάζεηο δελ 
επηηξέπνληαη ζηνπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ  θαζψο επίζεο θαη κέζα ζηα ζρνιηθά 
ιεσθνξεία. 

 
 3. Οη καζεηέο νθείινπλ λα παξαθνινπζνχλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ θαζεκεξηλή 

δηδαθηηθή δηαδηθαζία, ρσξίο λα εκπνδίδνπλ ηελ νκαιή θαη παξαγσγηθή δηεμαγσγή ηεο. 
Ζ θαζεκεξηλή εξγαζία, φηαλ αλαηίζεηαη ζηνπο καζεηέο γηα ην ζπίηη, σο ζπκπιήξσκα, 
πξέπεη λα εηνηκάδεηαη κε ζπλέπεηα θαη ππεπζπλφηεηα. 
 

 4. Οη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο εμνξκήζεηο θαη ζηηο επεηεηαθέο- 
κνξθσηηθέο- πνιηηηζηηθέο- αζιεηηθέο εθδειψζεηο, πνπ νξγαλψλεη ην ρνιείν. 
 

 5. Οη καζεηέο πξέπεη λα θξνληίδνπλ γηα ηελ ηάμε θαη ηελ θαιαηζζεζία ησλ ζρνιηθψλ 
αηζνπζψλ, λα ζέβνληαη ηνλ ζρνιηθφ ρψξν, ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ πεξηνπζία 
ησλ άιισλ.   
 

 6. Να είλαη ζπλεπείο ζηηο ζρνιηθέο ηνπο εξγαζίεο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο εθδειψζεηο 
πνπ νξγαλψλνληαη απφ ην ζρνιείν. 
 

 7. Οθείινπλ επίζεο λα ζπκκεηέρνπλ ζηε καζεηηθή θνηλφηεηα, πνπ έρεη σο ζθνπφ ηελ 
θαιιηέξγεηα ηεο ππεπζπλφηεηάο ηνπο θαη ην ζεβαζκφ ηνπο ζηηο δεκνθξαηηθέο 
δηαδηθαζίεο. 
 

 8. Γελ θέξλνπλ ζηνλ ζρνιηθφ ρψξν φ,ηη δελ έρεη ζρέζε κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 
φπσο θηλεηά ηειέθσλα, ειεθηξνληθά παηρλίδηα, ξαδηφθσλα θαη ινηπέο ειεθηξνληθέο 
ζπζθεπέο ήρνπ θαη εηθφλαο, ηα νπνία κπνξεί λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ πγεία θαη 
αζθάιεηα ησλ καζεηψλ ή παξαθσιχνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

 
 9. Οη καζεηέο πξέπεη λα κεηαθηλνχληαη απφ αίζνπζα ζε αίζνπζα γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, κε ηάμε θαη ρσξίο αξγνπνξία θαη λα απνθεχγνπλ ηηο ζνξπβψδεηο θαη 
ελνριεηηθέο εθδειψζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ρνιείνπ. 
 

 10. ηα εξγαζηήξηα (Πιεξνθνξηθήο, Δηθαζηηθψλ) νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ κε ηδηαίηεξε 
πξνζνρή θαη ππεπζπλφηεηα ηα φξγαλα, ηηο ζπζθεπέο θαη ηνπο ππνινγηζηέο ηεξψληαο 
ηηο νδεγίεο ηνπ δηδάζθνληνο . 
 

 11. Οη βνεζεηηθνί ρψξνη (ηνπαιέηεο) πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαζαξνί γηα ιφγνπο πγείαο. 
 

 12. Ηδηαίηεξε πξνζνρή απαηηείηαη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ ζηα δηαιείκκαηα γηα ηελ 
πξφιεςε αηπρεκάησλ. Οη καζεηέο ππνρξενχληαη λα παίδνπλ θαη λα θηλνχληαη ζηνπο 
ρψξνπο πνπ ηνπο έρνπλ ππνδεηρζεί. Οη θαλνληζκνί ιεηηνπξγίαο ηνπ Γπκλαζηεξίνπ, 
ησλ γεπέδσλ θαη ηνπ Κνιπκβεηεξίνπ πξέπεη λα γίλνληαη ζεβαζηνί απφ ηνπο καζεηέο.  
 

 13. Καηά ηηο εμφδνπο απφ ην ρνιείν, νη καζεηέο ππαθνχνπλ ζηνπο ζπλνδνχο 
εθπαηδεπηηθνχο θαη ζπκπεξηθέξνληαη κε επγέλεηα θαη εππξέπεηα.  
 

 14. ηνλ ρψξν ηεο βηβιηνζήθεο νη καζεηέο αθνινπζνχλ θαλφλεο ηεο βηβιηνζήθεο θαη ηηο 
ππνδείμεηο ησλ ππεχζπλσλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 
 15. Γελ είλαη εθηθηή ε πξαγκαηνπνίεζε γελεζιίσλ ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. ε 
πεξίπησζε πνπ επηζπκεί, σζηφζν, ν καζεηήο/ε καζήηξηα λα πξνζθέξεη θέξαζκα, 
απαηηείηαη κηα εκέξα λσξίηεξα ε ελεκέξσζε ηνπ ρνιείνπ. Πξνηείλεηαη λα 
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θαηαλαιψλνληαη ρεηξνπνίεηα εδέζκαηα, φπσο ζπηηηθά θέηθ, αικπξά ή γιπθά. 
Απαξαίηεηνο είλαη ν αληίζηνηρνο εμνπιηζκφο κηαο ρξήζεσο.  

 
 
Γ3. Δνδςμαζία  

 
Ζ εκθάληζε ησλ καζεηψλ πξέπεη λα δηέπεηαη απφ εππξέπεηα, θαζαξηφηεηα θαη απιφηεηα. Οη 
καζεηέο ηνπ Νεπηαγσγείνπ θαη ηνπ Γεκνηηθνχ πξνζέξρνληαη θαζεκεξηλά ζην ρνιείν 
θνξψληαο ππνρξεσηηθά ηελ ελδπκαζία ησλ Δθπαηδεπηεξίσλ (ζεξηλή ή ρεηκεξηλή) πνπ θέξεη 
ηα δηαθξηηηθά ηνπο θαη πνπ εζσηεξηθά έρεη αλαγξαθεί ην φλνκα θαη επψλπκν ηνπ καζεηή. Ζ 
θαζηέξσζε ηεο ζηνιήο πξνζδίδεη αίζζεκα ελφηεηαο θαη ηζφηεηαο εμαιείθνληαο θάζε είδνπο 
δηαθξίζεηο θαη εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηελ αζθάιεηα θαη ηνλ έιεγρν. Οη καζεηέο νθείινπλ 
λα θνξνχλ επίζεο ηε ζρνιηθή ζηνιή ζε φιεο ηηο εθδειψζεηο ηνπ ρνιείνπ, ζε εθθιεζηαζκνχο 
θαη ενξηέο, ζηηο εμνξκήζεηο θαη εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο εθηφο ησλ Δθπαηδεπηεξίσλ, ελψ 
ζηελ πεξίπησζε ησλ παξειάζεσλ επηιέγεηαη ε αληίζηνηρε επίζεκε. 
 
 
Γ4. Σσολικό κςλικείο 
 
ην ζρνιείν καο ιεηηνπξγεί θπιηθείν ψζηε νη καζεηέο καο λα κπνξνχλ λα πξνκεζεπηνχλ ζηα 
δηαιείκκαηα ην δεθαηηαλφ ηνπο. Με άμνλα ηελ νπζηαζηηθή ζπκβνιή ηεο ζρνιηθήο δσήο ζηελ 
εθκάζεζε θαη εθαξκνγή πγηεηλψλ ζπκπεξηθνξψλ, ηα πξντφληα πνπ δηαηίζεληαη επηιέγνληαη 
ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο ππνπξγηθέο εγθπθιίνπο θαη αθνξνχλ πνηθηιία πγηεηλψλ ζλαθ, ηα 
νπνία γλσζηνπνηνχληαη ζηνπο γνλείο κε ηελ έλαξμε ηεο λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο.  
 
 
Γ5. Σσολικά λεωθοπεία 
 
Σα χγρξνλα Δθπαηδεπηήξηα Κνηξψλε δηαζέηνπλ ηδηφθηεηα ζρνιηθά ιεσθνξεία πνπ πιεξνχλ 
ηηο απζηεξφηεξεο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο φπσο νξίδεη ε λνκνζεζία γηα ηε κεηαθνξά 
καζεηψλ. Σα δξνκνιφγηα απηψλ θαιχπηνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ ηεο 
Ναππάθηνπ, ηεο Πάηξαο θαη ηνπ Μεζνινγγίνπ ζηνρεχνληαο ζηε βέιηηζηε εμππεξέηεζε φισλ 
ησλ κεηαθεξφκελσλ καζεηψλ καο. Σν Γξαθείν Κίλεζεο είλαη αξκφδην γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ 
δξνκνινγίσλ πνπ εθηεινχληαη θάζε ζρνιηθφ έηνο. Καηά ηελ πεξίνδν εγγξαθψλ ηνπ Μαΐνπ ην 
Γξαθείν Κίλεζεο πιεξνθνξεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα ηα δξνκνιφγηα θαη ηηο πεξηνρέο ηνπ 
ηξέρνληνο ζρνιηθνχ έηνπο, πνπ απνηεινχλ ηε βάζε θαηάξηηζεο θαη ηνπ επφκελνπ. Σα ζεκεία 
παξαιαβήο θαη παξάδνζεο ησλ καζεηψλ ηνπ λένπ ζρνιηθνχ έηνπο θαζνξίδνληαη βάζεη ησλ 
Γειψζεσλ Δγγξαθήο πνπ έρνπλ θαηαηεζεί απφ ηνπο γνλείο σο ην ηέινο Μαΐνπ κε πιήξε 
νξηζηηθνπνίεζή ηνπο ηελ πξψηε εβδνκάδα επηεκβξίνπ φπνπ θαη γλσζηνπνηείηαη ε αθξηβήο 
ψξα αλαρψξεζεο θαη άθημεο ησλ καζεηψλ ζηελ θαηνηθία ηνπο. Οη ζηάζεηο δχλαληαη λα 
βξίζθνληαη ζε νιηγφιεπηε απφζηαζε απφ ηελ θαηνηθία ηνπο ιακβάλνληαο ππφςε ην καζεηηθφ 
δπλακηθφ θαη ηηο αλάγθεο ηνπ ζπλφινπ. Μαζεηέο πνπ θαηνηθνχλ εθηφο ησλ εμππεξεηνχκελσλ 
πεξηνρψλ κεηαθέξνληαη απφ ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο ζηελ πιεζηέζηεξε ζηάζε ηνπ 
παξερφκελνπ δξνκνινγίνπ ψζηε λα θάλνπλ ρξήζε ηνπ ζρνιηθνχ ιεσθνξείνπ. Έληαμε 
καζεηψλ ζην ζχζηεκα ζρνιηθήο κεηαθνξάο θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνλ κήλα επηέκβξην θαη 
αξγφηεξα κπνξεί λα γίλεη απνδεθηφ βάζεη δηαζεζηκφηεηαο θελψλ ζέζεσλ ζηα ιεσθνξεία θαη 
ρσξίο ζεκαληηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ ήδε ππάξρνληνο δξνκνινγίνπ.  
 
Οη ζπλνδνί είλαη ππεχζπλνη γηα ηε γεληθή επνπηεία ησλ καζεηψλ νη νπνίνη πξέπεη λα ηεξνχλ 
ηηο νδεγίεο πνπ δίλνληαη εληφο ησλ ιεσθνξείσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο ηνπο αιιά θαη  
γηα ηελ αζθαιή επηβίβαζή θαη απνβίβαζή ηνπο ζηνλ πξννξηζκφ (ρψξνο ζηάζκεπζεο 
ζρνιείνπ/ ζηάζε).  Οη καζεηέο ηνπ Νεπηαγσγείνπ ζπλνδεχνληαη κέρξη ηελ αίζνπζα 
δηδαζθαιίαο ηνπο.  
 
Οη καζεηέο νθείινπλ λα βξίζθνληαη ζηε ζηάζε γηα ηελ πξσηλή αλαρψξεζε ηνπιάρηζηνλ 5’ 
λσξίηεξα απφ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ψξα άθημεο ηνπ ιεσθνξείνπ θαζψο νπνηαδήπνηε 
θαζπζηέξεζε παξεκπνδίδεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ δξνκνινγίνπ θαη ηελ έγθαηξε 
πξνζέιεπζε ζην ζρνιείν γηα ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ. Γηα ηνλ ίδην ιφγν, εάλ ν καζεηήο 
πξφθεηηαη λα απνπζηάζεη, νη γνλείο/θεδεκφλεο ελεκεξψλνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ ηειεθσληθά ηε 
ζπλνδφ. 
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ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζρνιηθφ ιεσθνξείν αλαρσξεί άκεζα θαη ε κεηαθνξά ηνπ καζεηή 
γίλεηαη κε επζχλε θαη κέζν ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ. Παξνκνίσο, νη γνλείο/θεδεκφλεο ή 
εμνπζηνδνηεκέλν ηξίην πξφζσπν πνπ έρεη νξηζζεί ζηε Γήισζε Δγγξαθήο νθείινπλ λα 
βξίζθνληαη 5’ λσξίηεξα ζην ζεκείν παξαιαβήο ησλ καζεηψλ.  
 
ε πεξίπησζε πνπ νη γνλείο επηζπκνχλ λα παξαιάβνπλ νη ίδηνη ηα παηδηά θαηά ηε ιήμε ησλ 
καζεκάησλ, ππνρξενχληαη λα ελεκεξψζνπλ ηειεθσληθά ή κέζσ e-mail ηε Γξακκαηεία ηνπ 
ρνιείνπ θαη ην Γξαθείν Κίλεζεο ην αξγφηεξν σο ηηο 12:00 ηεο ίδηαο εκέξαο. Οπνηαδήπνηε 
πξνθνξηθή ελεκέξσζε κφλν απφ πιεπξάο καζεηψλ δελ ζα γίλεηαη απνδεθηή.  
 
Πξνο απνθπγή αλαζηάησζεο ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Γξαθείνπ Κίλεζεο, αιιαγέο ζε 
πξννξηζκφ θαη δξνκνιφγην ζα γίλνληαη απνδεθηέο κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη 
απνθιεηζηηθά θαηφπηλ ελεκέξσζεο ηεο Γξακκαηείαο απφ ηελ πξνεγνπκέλε.  
 
 
Γ6. Αζθάλεια και ςγιεινή ζηον σώπο ηος ζσολείος 
 
Σα ζέκαηα αζθάιεηαο καζεηψλ θαη εξγαδνκέλσλ ζηα Δθπαηδεπηήξηά καο θαη ε δηαζθάιηζε 
ηεο πγηεηλήο είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο γηα εκάο. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο 
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη απαξαίηεην απηή λα εμειίζζεηαη ζην θαηάιιειν θπζηθφ 
πιαίζην (θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο-εμνπιηζκφο). Έηζη, ην πγηέο ζρνιηθφ πεξηβάιινλ καο 
παξέρεη αίζζεκα θξνληίδαο θαη πξνζηαζίαο πνπ πεξηθξνπξεί ηε ζσκαηηθή θαη 
ςπρνζπλαηζζεκαηηθή ηζνξξνπία ψζηε ε καζεηηθή καο θνηλφηεηα λα απνιακβάλεη ηε θνίηεζή 
ηεο θαη λα πξνάγεηαη ε νιφπιεπξε αλάπηπμή ηεο.  
 
Ο ζρεδηαζκφο θαη ε ζπληήξεζε ησλ θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ Δθπαηδεπηεξίσλ πιεξνί 
φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη εξγνλνκίαο πνπ νξίδεη ν ΔΟΠΠΔΠ θαη 
ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ησλ εγθπθιίσλ ηνπ ΤΠΑΗΘ 
ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ή εμάιεηςε παξαγφλησλ γηα ηελ πξφθιεζε πηζαλψλ αηπρψλ 
ζπκβάλησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ  σξαξίνπ. Δπίβιεςε γηα ηελ απζηεξή ηήξεζε ησλ 
κέηξσλ αζθάιεηαο δηελεξγείηαη  ζε κεληαία ζπρλφηεηα απφ ηνλ Σερληθφ Αζθαιείαο ηνπ 
ζρνιείνπ καο κε ζηφρν ηελ νξζή ιεηηνπξγία ησλ ρψξσλ ηφζν εληφο ησλ ζρνιηθψλ καο 
θηεξίσλ φζν θαη ησλ εμσηεξηθψλ  ρψξσλ, αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ/πηζίλαο, ησλ 
θιηκαθνζηαζίσλ, ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ.  
 
ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο ζπληάζζεηαη ην ρέδην Έθηαθηεο Αλάγθεο ηνπ ρνιείνπ, 
ζχκθσλα κε ηνλ ΟΑΠ, κε ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ καο ελψ 
δηνξγαλψλεηαη άζθεζε εηνηκφηεηαο γηα ζεηζκφ πξνο απφθηεζε ηεο ελδεδεηγκέλεο 
αληηζεηζκηθήο ζηάζεο θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ θαη ηελ εκπέδσζε ησλ αλαγθαίσλ 
ελεξγεηψλ κε ηελ επαλάιεςή ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο. Ζ δηαδηθαζία εθθέλσζεο θαη 
νη δηαδξνκέο δηαθπγήο θαηαδεηθλχνληαη εκθαλψο ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ. Σν 
ζρνιείν δηαζέηεη ηα πξνβιεπφκελα κέηξα θαη κέζα ππξαζθάιεηαο (ΦΔΚ 2326/Β/29-10-2015) 
κε ηαθηηθφ έιεγρν θαη πηζηνπνίεζε. 
 
Οη πχιεο εηζφδνπ/εμφδνπ ησλ Δθπαηδεπηεξίσλ παξακέλνπλ θιεηζηέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 
ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο ψζηε λα επηηπγράλεηαη ειεγρφκελε πξφζβαζε ησλ επηζθεπηψλ ζηνλ 
ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαη λα απνθιείεη ηελ πηζαλή απνκάθξπλζε ησλ καζεηψλ.  
  
Δθηφο απφ ηηο άξηηεο θηεξηαθέο ππνδνκέο, ε αζθαιήο επηηήξεζε θαη ελεξγεηηθή παξαηήξεζε 
ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηδαθηηθψλ σξψλ αιιά θαη δηαιεηκκάησλ επηηειείηαη απφ 
ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ. Καηά ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο ιεπηνκεξέο  πξφγξακκα 
εθεκεξηψλ θαηαξηίδεηαη θαη αλαξηάηαη ζην Γξαθείν Δθπαηδεπηηθψλ.   
 
Δπίζεο, εθαξκφδνληαη πηζηά νη πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο 
δηαζθάιηζεο ησλ ζπζηεκάησλ χδξεπζεο, απνρέηεπζεο θαη δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ. 
Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ ηήξεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ θαλφλσλ ζην θπιηθείν καο, ηελ 
επηκφξθσζε ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο HACCP ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα 
ηξνθίκσλ ησλ ππεπζχλσλ ηνπ ρψξνπ θαη ηελ παξνρή ζηνπο καζεηέο ησλ επηηξεπφκελσλ 
πξνο πψιεζε εηδψλ. 
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Γ7. Ππώηερ Βοήθειερ – Ανηιμεηώπιζη αηςσημάηων 
 

ην ηζφγεην ηνπ ζρνιηθνχ θηεξίνπ ηνπ Γεκνηηθνχ-Νεπηαγσγείνπ ππάξρεη εηδηθά 
δηακνξθσκέλνο ρψξνο παξνρήο Πξψησλ Βνεζεηψλ (ηαηξείν) κε θαηάιιεια πιήξσο 
εμνπιηζκέλν θνπηί Δηδψλ Πξψησλ Βνεζεηψλ θαη αλαγθαίνπ θαξκαθεπηηθνχ πιηθνχ, φπνπ 
αληηκεησπίδνληαη θαηάιιεια πηζαλά αηπρήκαηα ησλ καζεηψλ. Παξάιιεια, ελεκεξψλνληαη 
άκεζα νη γνλείο απφ ηε Γξακκαηεία γηα ην ζπκβάλ θαη ζπλεθηηκάηαη ε πνξεία ηεο 
αληηκεηψπηζεο είηε κε παξακνλή ηνπ καζεηή ζην ηαηξείν γηα ηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη είηε κε 
απνρψξεζε πξνο ηελ νηθεία ηνπ ζπλνδεία ησλ γνλέσλ. 
 
Αλ ε ζνβαξφηεηα ηνπ αηπρήκαηνο ρξήδεη άκεζεο παξέκβαζεο ηαηξνχ, θαηφπηλ ηεο 
ζπγθαηάζεζεο ησλ γνλέσλ ν καζεηήο δηαβηβάδεηαη ζε εμσηεξηθφ ηδηψηε ηαηξφ, ελψ ζηελ 
εμαηξεηηθή πεξίπησζε πνπ παξαζηεί αλάγθε, γίλεηαη άκεζε κεηαθνξά ηνπ καζεηή ζην 
λνζνθνκείν κέζσ αζζελνθφξνπ. 
 
Σα ζρνιηθά αηπρήκαηα θαηαγξάθνληαη ζην Βηβιίν ρνιηθήο Εσήο απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ 
Γεκνηηθνχ/ Πξντζηακέλε ηνπ Νεπηαγσγείνπ θαη απνηεινχλ βάζε γηα ηε ιήςε λέσλ κέηξσλ 
αζθαιείαο πξνο απνθπγή παξφκνησλ πεξηζηαηηθψλ.  
 
 
Γ. ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΥΟΛΔΗΟΤ – ΓΟΝΔΩΝ 

 
Σν ρνιείν απνδίδεη κεγάιε ζεκαζία ζηελ επηθνηλσλία θαη ηελ επνηθνδνκεηηθή, ζπλερή θαη 
εηιηθξηλή  ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ, δηφηη ε πξνζπάζεηα ηνπ ρνιείνπ, δελ 
κπνξεί λα επδνθηκήζεη ρσξίο ηε ζπκπαξάζηαζε θαη ηε βνήζεηα ησλ γνλέσλ. 
 
Ζ παξνπζία ησλ γνλέσλ ζηηο ελεκεξσηηθέο – παηδαγσγηθέο ζπγθεληξψζεηο, πνπ 
νξγαλψλνληαη απφ ην ζρνιείν, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, είλαη απαξαίηεηε.  
 
ην ηέινο θάζε δηδαθηηθνχ ηξηκήλνπ νη γνλείο θαινχληαη ζην ρνιείν, γηα λα παξαιάβνπλ ηνπο 
ειέγρνπο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ θαη λα ζπδεηήζνπλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηελ επίδνζε, ηελ 
πξφνδν θαη ηε δηαγσγή ησλ παηδηψλ ηνπο. 
 
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, νη γνλείο γηα νπνηνδήπνηε αίηεκά ηνπο πνπ αθνξά ζηα 
εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηε Γηεχζπλζε 
ηνπ ρνιείνπ  
 
πλάληεζε ησλ γνλέσλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη κία θνξά ηελ 
εβδνκάδα ζχκθσλα κε ηηο πξνθαζνξηζκέλεο ψξεο επηθνηλσλίαο πνπ αλαθνηλψλνληαη ζηελ 
αξρή θάζε δηδαθηηθνχ έηνπο. Καηά ην ίδην πξφγξακκα νη γνλείο κπνξνχλ ελαιιαθηηθά λα 
πξνβνχλ ζε ηειεθσληθή επηθνηλσλία καδί ηνπο θαιψληαο ζην εζσηεξηθφ ηειέθσλν ηνπ 
Γξαθείνπ Δθπαηδεπηηθψλ είηε κέζσ ηεο Γξακκαηείαο.         
 
Δπηπξφζζεηα, κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο So Simple, νη γνλείο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 
λα απνζηέιινπλ πξνζσπηθφ γξαπηφ κήλπκα   
 
ε πεξίπησζε αλάγθεο νη καζεηέο επηθνηλσλνχλ κέζσ ηεο Γξακκαηείαο κε ηνπο γνλείο ηνπο. 
 
ε πεξίπησζε αιιαγήο δηεχζπλζεο θαηνηθίαο, ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο (email), ηειεθσληθνχ 
αξηζκνχ ή ινηπψλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζηε Γήισζε Δγγξαθήο, παξαθαινχληαη 
νη γνλείο/θεδεκφλεο λα ην δειψλνπλ έγθαηξα ζηε Γξακκαηεία ψζηε λα  ελεκεξψλεηαη ε βάζε 
δεδνκέλσλ ηνπ ζρνιείνπ θαη λα κελ παξεκπνδίδεηαη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 
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Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΓΟΝΔΩΝ  
 
Σα  δίδαθηξα θαη νη ινηπέο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ησλ γνλέσλ ησλ καζεηψλ θαζνξίδνληαη 
θάζε ζρνιηθφ έηνο κε απφθαζε ησλ Δθπαηδεπηεξίσλ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 11 θαη 18 ηνπ Ν.  
682/77, ηνπ αξηζ. 11 ηνπ Ν. 3279/04 θαη αλάινγα κε ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο θαη ηηο 
ππνρξεψζεηο ησλ Δθπαηδεπηεξίσλ γηα παξνρή ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο ελδεδεηγκέλεο θαη 
πςειήο επηζηεκνληθήο ζηάζκεο. Γλσζηνπνηνχληαη ζηνπο γνλείο πξν ηεο εγγξαθήο ησλ 
καζεηψλ. 
 
Σν ζχλνιν ησλ δηδάθηξσλ ηνπ ηξέρνληνο θάζε θνξά ζρνιηθνχ έηνπο ζα πξέπεη λα έρεη 
εμνθιεζεί έσο ηελ 31

ε
 Μαΐνπ. Ζ ζπρλφηεηα πιεξσκήο κπνξεί λα είλαη απφ κία (1) έσο θαη 

ελλέα (9) δφζεηο, ρσξίο ηελ πξνθαηαβνιή ε νπνία θαηαβάιιεηαη έσο ηελ 30
ε
  Ηνπλίνπ ηνπ 

πξνεγνχκελνπ ηεο εγγξαθήο ζρνιηθνχ έηνπο. Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ δηδάθηξσλ κπνξεί λα 
εμνθιεζεί κε ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο πιεξσκήο: 
 
Μέζσ Σξαπεδηθήο πλαιιαγήο. 
ηηο θαηαζέζεηο κέζσ ηξάπεδαο ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπψλπκν 
ηνπ καζεηή/ηξηαο. Οη ινγαξηαζκνί ηνπ ζρνιείνπ: 
Δζληθή  426 0047 3849   GR49 0110 4260 0000 4260 0473 849 
Eurobank 0026 0302 78 020064 9061 GR13 0260 3020 0007 8020 0649 061 
Πεηξαηψο 51 5709 3259 275  GR62 0172 1570 0051 5709 3259 275 
Alpha  221 00 2320 001020  GR67 0140 2210 2210 0232 0001 020 
 
Με Υξεσζηηθή/Πηζησηηθή Κάξηα 
Με ηε θπζηθή ζαο παξνπζία ζην Λνγηζηήξην ησλ Δθπαηδεπηεξίσλ κεηαμχ 08:00-15:30 
 
Με Μεηξεηά 
Πιεξσκέο έσο 500€ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην Λνγηζηήξην ησλ Δθπαηδεπηεξίσλ. 
  
Γηα ηελ πιήξε εμφθιεζε ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ δηδάθηξσλ παξέρεηαη έθπησζε 7% επί 
ησλ βαζηθψλ δηδάθηξσλ. Ζ έθπησζε πξνεμφθιεζεο ηζρχεη κφλν γηα ηηο πεξηπηψζεηο πιήξνπο 
θαηαβνιήο ησλ δηδάθηξσλ έσο θαη ηελ 31ε Απγνχζηνπ θαη δελ ζπλδπάδεηαη κε νπνηαδήπνηε 
άιιε κνξθή ππνηξνθίαο ή επηδφηεζεο. ηελ πεξίπησζε αδειθψλ, εθαξκφδεηαη έθπησζε  
10% γηα ηε θνίηεζε ηνπ 2

νπ
 παηδηνχ θαη έθπησζε 25% γηα ηε θνίηεζε ηνπ 3

νπ
 παηδηνχ. Ζ 

έθπησζε αθνξά ηα βαζηθά δίδαθηξα θαη ηζρχεη γηα ην δηάζηεκα πνπ θνηηνχλ ηνπιάρηζηνλ δχν 
παηδηά ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο ζην ζρνιείν. 
  
Οη απνδείμεηο γηα ηηο πιεξσκέο ησλ δηδάθηξσλ απνζηέιινληαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 
πνπ έρεη δεισζεί θαηά ηελ εγγξαθή/επαλεγγξαθή ηνπ καζεηή/ηξηαο. 
 
 
Σ. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ 
 
 
ην πιαίζην ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη παξνρήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο έξγνπ, ην 
ζρνιείν καο επεμεξγάδεηαη ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (ζηνηρεία 
ηαπηφηεηαο θαη επηθνηλσλίαο καζεηψλ/γνλέσλ, θηι) θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Γεληθνχ 
Δπξσπατθνχ Καλνληζκνχ Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ 2016/679 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 
ηεο θείκελεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο. Σα ζηνηρεία απηά πξνθχπηνπλ απφ έγγξαθα πνπ είηε 
πξνζθνκίδνπλ νη γνλείο ή νη θεδεκφλεο ησλ παηδηψλ θαηά ηε δηαδηθαζία εγγξαθήο είηε 
αλαδεηνχληαη απφ ην ζρνιείν κέζσ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο «myschool», ζχκθσλα 
κε ηελ παξ.4β, αξ.6 θαη παξ. 4β αξ.7 ηνπ Π.Γ. 79/2017 (ΦΔΚ Α’ 109/2017) θαη ηελ παξ. Δ 
παξ.1γ θαη παξ. 2 αξ. 9 Τ.Α. 79942/ΓΓΑ/ 31-5-2019 (ΦΔΚ Β’ 2005/2019). 
 
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ  ιακβάλνληαη ςεθηαθέο θσηνγξαθίεο θαη βίληεν απφ ηε ζρνιηθή δσή θαη 
ηηο δξάζεηο ησλ καζεηψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα κέζα ζηνπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ αιιά θαη 
εθηφο απηνχ (ζρνιηθή θαζεκεξηλφηεηα, εθδειψζεηο, δξαζηεξηφηεηεο, εθδξνκέο, γηνξηέο, 
παξαζηάζεηο θ.α.). Σν ζρνιείν ρξεζηκνπνηεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ, ζε Γειηία Σχπνπ γηα ηελ 
πξνβνιή ηεο δξάζεο ηνπ, ζε δηαθφξσλ εηδψλ ελεκεξσηηθά έληππα θαη ζηα κέζα θνηλσληθήο 
δηθηχσζεο ηνπ ζρνιείνπ επηιεγκέλα ηκήκαηα ηνπ πιηθνχ. Σν πιηθφ απηφ επίζεο 
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ρξεζηκνπνηείηαη γηα αξρεηνζέηεζε (ηζηνξηθφ αξρείν ηνπ ζρνιείνπ), γηα πξνβνιή ζηνπο καζεηέο 
γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο ή/θαη ζηνπο γνλείο ζην πιαίζην ζρνιηθήο ενξηήο, γηα λα 
εθηππσζνχλ αλακλεζηηθά ή επεηεηαθά ιεπθψκαηα ή πιηθφ πνπ δηαλέκεηαη ζηνπο καζεηέο.  
 
Γηα ηηο παξαπάλσ ελέξγεηέο καο νη γνλείο θαινχληαη λα δψζνπλ ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο 
ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε ελφηεηα ζηελ αίηεζε εγγξαθήο πνπ ιακβάλνπλ θαηά ην 
ζηάδην εγγξαθήο ησλ καζεηψλ. ηελ ίδηα ελφηεηα αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα πξνζσπηθά 
δεδνκέλα πνπ επεμεξγαδφκαζηε, νη ζθνπνί θαζψο θαη νη ηξφπνη ρξήζεο θαη νη απνδέθηεο 
ηνπο. Οη γνλείο κπνξνχλ αλά πάζα ζηηγκή εγγξάθσο λα αζθήζνπλ ηα δηθαηψκαηα πνπ ηνπο 
παξέρνληαη βάζεη ηεο Ννκνζεζίαο πεξί Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηα 
αθφινπζα: ην δηθαίσκα πξφζβαζεο, δηφξζσζεο, πεξηνξηζκνχ ηεο επεμεξγαζίαο, ελαληίσζεο, 
δηαγξαθήο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ην δηθαίσκα θνξεηφηεηαο απηψλ θαζψο θαη ην 
δηθαίσκα αλάθιεζεο ηεο ζπλαίλεζεο. 
 
 
Z. Υρήζιμες διεσθύνζεις 

 
: nipiagogeio@kotronis.edu.gr  Γπαμμαηεία Νηπιαγωγείος

: dimotiko@kotronis.edu.gr   Γπαμμαηεία Γημοηικού
grafeio_kin@kotronis.edu.gr   Γπαθείο Κίνηζηρ: 

 accounting@kotronis.edu.gr   Λογιζηήπιο:
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Ο παπών Δζωηεπικόρ Κανονιζμόρ ζςνηάσθηκε ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος ν. 682/77 και 
ηος ν. 4713/2020 με ζηόσο ηην ςπεύθςνη και ολοκληπωμένη ενημέπωζη ηων 
γονέων/κηδεμόνων. Η εγγπαθή ηος μαθηηή ζηο ζσολείο ζημαίνει ηην άμεζη, άνες όπων 
αποδοσή και ςποσπεωηική ηήπηζη ηος Κανονιζμού, απαπαίηηηη πποϋπόθεζη για ηην ομαλή 

 λειηοςπγία ηος ζσολείος. 


