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Η ηασηόηεηα ηοσ ζτοιείοσ
Σν ζρνιείν καο βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο Αζήλαο (δίπια ζην κνπζείν ηεο Αθξφπνιεο) θαη
έρεη ζπκπιεξψζεη πάλσ απφ 110 ρξφληα δσήο ζηελ πεξηνρή. ηεγάδεηαη ζε δχν θηήξηα πνπ
βξίζθνληαη ζηνλ πεδφδξνκν - παηδηθή ραξά ηεο νδνχ Καιιηζπέξε. Σν παιαηφ θηήξην,
θηίζηεθε απφ ηνλ Πάηξνθιν Καξαληηλφ ην 1931. Σν 2002 ην Διιεληθφ Ηλζηηηνχην
Αξρηηεθηνληθήο ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπ. Πνιηηηζκνχ ζπκπεξηέιαβε ην ζρνιείν καο ζηα 30
θηήξηα ηα νπνία πξνβάιινπλ ηελ Πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο πφιεο ησλ Αζελψλ.
Η θηιοζοθία κας
Με πςειφ αίζζεκα επζχλεο ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ πξνζπαζεί λα κεηαδψζεη
ζηνπο καζεηέο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη εζηθέο αμίεο πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα ραξάμνπλ ηνλ
πξνζσπηθφ ηνπο δξφκν ζηε δσή κε ζεβαζκφ ζηε δεκνθξαηία, ην πεξηβάιινλ, ηνλ πνιηηηζκφ,
ηνλ ζπλάλζξσπν.
Βαζηθφο ζηφρνο καο είλαη ην «άλνηγκα» ηνπ ζρνιείνπ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ε
αλάπηπμε αεηθνξηθήο ζρνιηθήο πνιηηηθήο. ην πιαίζην απηφ, αμηνπνηνχκε ηνλ πεξηβάιινληα
ρψξν ηνπ ζρνιείνπ (κλεκεία, ιφθνο Φηινπάππνπ, θνξείο) γηα εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
θαη ζπλεξγαδφκαζηε κε πνιηηηζηηθνχο θνξείο γηα ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ
πξνγξακκάησλ (ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, ΣΔΓΖ ΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΩΝ,
ΗΓΡΤΜΑ ΣΑΤΡΟ ΝΗΑΡΥΟ).Δπίζεο, γηα ηελ πξναγσγή ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο, ηελ
ελδπλάκσζε θαη ηελ πξνάζπηζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα ζπλεξγαδφκαζηε
κε ηελ νκάδα HUMANLINKS. ην πιαίζην απηφ γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνί ζπκκεηέρνπλ ζε
παξάιιειεο νκάδεο ππνζηήξημεο, ζπλδηνξγαλψλνληαη εκεξίδεο θαη εθδειψζεηο, γηα κηα
θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ γνλετθνχ ξφινπ, ησλ νξίσλ, ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ θιπ.
Σν ζρνιείν αθνινπζεί κηα θαιή παξάδνζε εθαξκνγήο θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ
(Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, Αγσγήο Τγείαο, Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ). ην πιαίζην απηφ
επηδηψθνπκε ηε ζχλδεζή καο κε ηελ επξχηεξε θνηλσλία θαη ζπκκεηέρνπκε ζε ζπιινγηθέο
εθπαηδεπηηθέο πξσηνβνπιίεο, φπσο είλαη ην Γηεζλέο δίθηπν ECO SCHOOLS (έρνπκε
βξαβεπηεί επαλεηιεκκέλα κε ηελ ΠΡΑΗΝΖ ΖΜΑΗΑ), ην ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΔΗΦΟΡΟ
ΥΟΛΔΗΟ, θαζψο θαη ζε ηνπηθά δίθηπα ηεο Α΄ Γηεχζπλζεο Αζήλαο: ΜΔ ΣΟ ΒΛΔΜΜΑ
ΣΖΝ ΠΟΛΖ, ΠΟΛΖ, ΠΟΛΗΣΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟ, ΑΝΘΡΩΠΗΝΑ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ- ΔΝΔΡΓΟ ΠΟΛΗΣΖ, ΣΟ ΠΑΗΓΗ, Ζ ΠΟΛΖ ΚΑΗ ΣΑ ΜΝΖΜΔΗΑ.
πκκεηέρνπκε ζε καζεηηθνχο δηαγσληζκνχο (Μαζεκαηηθήο Δηαηξείαο, Λνγνηερλίαο,
Εσγξαθηθήο, Αλαθχθισζεο) θαη έρνπκε επηηχρεη ζεκαληηθέο δηαθξίζεηο.
Γίλνπκε έκθαζε ζηηο ΑΘΛΖΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ, δηνξγαλψλνληαο αγψλεο
θαη εζσηεξηθά πξσηαζιήκαηα ζηα δηδαζθφκελα αζιήκαηα (πνδφζθαηξν, κπάζθεη,
κπάληκηληνλ), ελψ νη νκάδεο ηνπ ζρνιείνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνπο αγψλεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ
θαη ηεο Γηεχζπλζεο Π.Δ Α Αζήλαο.
Σν ζρνιείν καο απνηειεί θέληξν πνιιαπιψλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ γηα ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ηεο επξχηεξεο ζρνιηθήο πεξηθέξεηαο, θηινμελψληαο θνξείο πνπ νξγαλψλνπλ
παηδαγσγηθά εξγαζηήξηα γηα εθπαηδεπηηθνχο, καζεηέο αιιά θαη γνλείο.
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Με ζθνπφ ηελ θαιιηέξγεηα δεζκψλ κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία παξνπζηάδνπκε ζην ηέινο
ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο ζηελ ηαξάηζα ηνπ παιαηνχ θηεξίνπ «Πάηξνθινο Καξαληηλφο», ην νπνίν
βιέπεη απξφζθνπηα ζηνλ Παξζελψλα, πνιηηηζηηθά δξψκελα θαη ζπλαπιίεο γηα γνλείο θαη
θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο.
Σέινο, δηαηεξνχκε ζρέζεηο ζηελήο ζπλεξγαζίαο κε ην ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΗ
ΚΖΓΔΜΟΝΩΝ, αθνχ κνηξαδφκαζηε ην θνηλφ καο φξακα γηα έλα ζρνιείν αλνηρηφ,
δεκηνπξγηθφ θαη ζπλεξγαηηθφ. Δηδηθφηεξα ν ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΗ ΚΖΓΔΜΟΝΩΝ
ζπκπαξαζηέθεηαη ελεξγά ζηηο αλάγθεο καο θαη πξνζπαζεί λα εληζρχζεη ηνπο δεζκνχο ηεο
ζρνιηθήο θνηλφηεηαο δηνξγαλψλνληαο ελδηαθέξνπζεο δξαζηεξηφηεηεο θαη εθδειψζεηο θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θαη δηαηεξψληαο ην ζρνιείν αλνηθηφ ηα άββαηα κε
νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηνπο καζεηέο.
Αλαθνξέο ζηηο δξάζεηο θαη ηελ ηζηνξία ηνπ ζρνιείνπ καο κπνξείηε λα βξείηε ζηελ
ηζηνζειίδα
καο
http://70dim-athin.att.sch.gr/index.htm,
ζηνλ
ηζηφηνπν
http://70dimath.blogspot.gr/ θαη ηελ βξαβεπκέλε εθεκεξίδα καο ΜΗΑ ΗΓΔΑ ΔΝΑ ΥΑΡΣΗ.

ΜΑΘΗΣΔ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΡΙΔ


Προζέιεσζε-Αποτώρεζε καζεηώλ

Ζ έγθαηξε πξσηλή πξνζέιεπζε αιιά θαη απνρψξεζε ησλ καζεηψλ –καζεηξηψλ, απνηειεί
ζεκαληηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ αζθάιεηα
ησλπαηδηψλ. Ζ ηήξεζε ησλ σξαξίσλ πξνζέιεπζεο θαη απνρψξεζεο απνηειεί βαζηθή
ππνρξέσζε παηδηψλ θαη γνλέσλ θαη πξνυπφζεζε γηα ηελ απξφζθνπηε ζπκκεηνρή ζηε ζρνιηθή
δσή.
 Παραθοιούζεζε καζεκάηφλ
Ζ ζρνιηθή ηάμε απνηειεί ηνλ θεληξηθφ ρψξν ηεο παηδαγσγηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο. ηφρνο καο είλαη ε θαιιηέξγεηα ηεο ζπιινγηθφηεηαο, ζπλεξγαζίαο θαη ε ελεξγή
ζπκκεηνρήφισλ ησλ παηδηψλ. Ωο εθ ηνχηνπ, καζεηέο θαη καζήηξηεο εθπαηδεχνληαη λα ηεξνχλ
ζαθείο θαη ινγηθνχο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο θαη λα αλαιακβάλνπλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο κε
ηήξεζήο ηνπο, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε απηνπεηζαξρίαο, πνπ απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε
γηα ηελ νκαιή θαη ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα.
 Γηάιεηκκα
Σν δηάιεηκκα απνηειεί ρξφλν ειεχζεξεο έθθξαζεο, επηθνηλσλίαο θαη παηρληδηνχ. Σελ ψξα
ηνπ δηαιείκκαηνο ηα παηδηά μεθνπξάδνληαη, αιιεινεπηδξνχλ, ζπλεξγάδνληαη θαη επηιχνπλ ηηο
δηαθνξέο ηνπο. ε πεξίπησζε νπνηνπδήπνηε πξνβιήκαηνο απεπζχλνληαη ζηνπο/ζηηο
εθεκεξεχνληεο/νπζεο εθπαηδεπηηθνχο πνπ επηηεξνχλ ηνλ πξναχιην ρψξν. Ο χιινγνο
Γηδαζθφλησλ αλάινγα κε ηηο παξαηεξήζεηο πνπ θάλεη γηα ηηο ηπρφλ δπζιεηηνπξγίεο ζηα
δηαιείκκαηα, παίξλεη απνθάζεηο θαη κέηξα πνπ θξίλεη φηη ζα δηεπθνιχλνπλ ην παηρλίδη αιιά
θαη ην θαιφ θιίκα αλάκεζα ζηα παηδηά.
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Δθπαηδεσηηθές επηζθέυεης

Οη εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο θαη ε παξαθνινχζεζε ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ
απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη πξνγξακκαηίδνληαη αλά
ηξίκελν, κε γλψκνλα ηελ ειηθία, ηα δηαθνξεηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα θάζε ηάμεο, ηελ
πινπνίεζε ηπρφλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηελ επηθαηξφηεηα θιπ.
Οη καζεηέο/ηξηεο νθείινπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο, λα ηεξνχλ ηνπο ελδεδεηγκέλνπο
θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηελ κεηαθίλεζε, λα
δείρλνπλ ζεβαζκφ ζηνλ ρψξν πνπ επηζθέπηνληαη, αιιά θαη ηνπο εκςπρσηέο/ηξηεο –
ππεχζπλνπο/εο ησλ εθάζηνηε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ.
ε πεξίπησζε επαλεηιεκκέλεο κε ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ, ελεκεξψλεηαη ν γνλέαο-θεδεκφλαο
θαη απφ θνηλνχ νξίδνληαη επαλνξζσηηθέο ελέξγεηεο.
 Βηβιία –αληηθείκελα
Οη καζεηέο/ηξηεο θέξλνπλ ζην ζρνιείν ηα βηβιία θαη ηα πιηθά πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην
σξνιφγην πξφγξακκά ηνπο.
Οθείινπλ λα δηαηεξνχλ ηα βηβιία ηνπο ζε θαιή θαηάζηαζε, ηδηαίηεξα εθείλα πνπ ζα
μαλαρξεζηκνπνηήζνπλ ζε επφκελε ηάμε.
 Ηιεθηροληθές ζσζθεσές θαη ηα θηλεηά ηειέθφλα
ην ζρνιείν δελ επηηξέπνληαη νη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο θαη ηα θηλεηά ηειέθσλα. Καη΄
εμαίξεζε κπνξνχλ λα έξζνπλ ζην ζρνιείν ζπζθεπέο πνπ έρνπλ δεηεζεί απφ εθπαηδεπηηθνχο
γηα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ (π.ρ. θσηνγξαθηθέο κεραλέο γηα κηα ζρνιηθή εθδξνκή θαη ζπζθεπέο
αλαπαξαγσγήο κνπζηθήο κε αθνπζηηθά γηα ρξήζε ζην ιεσθνξείν). Απαγνξεχεηαη λα
κεηαθέξνληαη ζην ζρνιείν επηθίλδπλα αληηθείκελα(αηρκεξά, εχθιεθηα θιπ.).
 Γεληθοί Καλόλες ζτοιηθής δφής
Οη καζεηέο/ηξηεο νθείινπλ λα ζπκπεξηθέξνληαη κε ζεβαζκφ θαη επγέλεηα ζε φινπο/εο
ηνπο/ηηο εξγαδφκελνπο/εο ηνπ ζρνιείνπ θαη λα αθνινπζνχλ ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπο.
Οθείινπλ, επίζεο, ζεβαζκφ θαη ζε φινπο/εο ηνπο/ηηο ππφινηπνπο/εο καζεηέο/ηξηεο ηνπ
ζρνιείνπ, αλεμαξηήησο ειηθίαο, θχινπ, ρξψκαηνο, ζξεζθείαο ή θαηαγσγήο.
Οη καζεηέο/ηξηεο νθείινπλ λα δηαηεξνχλ ηνπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ (αίζνπζεο
δηδαζθαιίαο, αίζνπζα εθδειψζεσλ, απιή, ρψξνπο πγηεηλήο θ.α.) θαζαξνχο θαη
πεξηπνηεκέλνπο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ κε ζεβαζκφ ηε ζρνιηθή πεξηνπζία (επνπηηθά κέζα,
πιηθνηερληθή ππνδνκή).Με ηνλ ίδην ηξφπν νη καζεηέο/ηξηεο νθείινπλ λα ζέβνληαη ηελ
πεξηνπζία ησλ ζπκκαζεηψλ/ηξηψλ ηνπο.
ε πεξίπησζε εζειεκέλεο θζνξάο, είηε ηεο ζρνιηθήο είηε ηεο καζεηηθήο πεξηνπζίαο,
δηεξεπλψληαη ηα πηζαλά αίηηα θαη δξνκνινγνχληαη αλάινγεο παξεκβάζεηο.
Ζ αλάιεςε ηεο επζχλεο γηα θάζε επηινγή πνπ θάλεη έλαο καζεηήο ή κία καζήηξηα, ζε
νπνηνλδήπνηε ρψξν θαη δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζρνιείνπ, πξνσζεί ηελ ππεπζπλφηεηα ζηελ νκάδα
θαη πξνεηνηκάδεη ζπλεπείο πνιίηεο. Ο χιινγνο Γηδαζθφλησλ θαη ε καζεηηθή θνηλφηεηα
έρνπλ ελεξγφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηνπ πιαηζίνπ ινγηθψλ ζπλεπεηψλ πνπ ζα είλαη
βνεζεηηθέο ζηελ επαλνξζσηηθή εκπεηξία ησλ καζεηψλ/ηξηψλ.
ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο/α καζεηήο/ηξηα δελ ηεξεί ηνπο ζπκθσλεκέλνπο θαλφλεο
ηνπ ζρνιείνπ, ζα αθνινπζνχλ ζπλέπεηεο εχινγεο θαη αλάινγεο ηεο πξάμεο. Σέηνηεο είλαη, γηα
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παξάδεηγκα, ε παξαηήξεζε/ππελζχκηζε απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ, ε πξνζσπηθή ζπκθσλία
καζεηή/ηξηαο θαη εθπαηδεπηηθνχ ή ε ζπλάληεζε κε ηνλ/ηελ Γηεπζπληή/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ.
Δπίζεο, εθφζνλ θξίλεηαη ζθφπηκν, ελεκεξψλνληαη νη γνλείο - θεδεκφλεο ή/θαη θαινχληαη ζε
ζρεηηθή ζπλάληεζε.
ηελ θαηεχζπλζε απηή, ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ κπνξεί λα πινπνηήζεη
πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο ζε επίπεδν ηάμεσλ ζε ζπλεξγαζία κε εηδηθνχο θαη άιινπο
αξκφδηνπο θνξείο πξφιεςεο(ΟΚΑΝΑ, ΑΘΖΝΑ ΤΓΔΗΑ θιπ).

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΙ


Παηδαγφγηθός ρόιος

Σν ζρνιείν καο θξνληίδεη θαη εληζρχεη ηελ ππεπζπλφηεηα, δεκηνπξγηθφηεηα θαη
ειεπζεξία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ψζηε λα δηαηεξεί ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ/ηεο θαηλα αζθεί κε
πιεξφηεηα ηνλ ξφιν ηνπ/ηεο δαζθάινπ/αο.
Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο αληηκεησπίδεη ην θάζε παηδί σομερσξηζηή πξνζσπηθφηεηακε
δηαθνξεηηθή αθεηεξία θαη αλάγθεο θαη πξνσζεί κε αληίζηνηρν ηξφπν ηελ καζεζηαθή θαη
ςπρνθνηλσληθή ηνπ αλάπηπμε. Δλζαξξχλεη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαζψο
θαη ηελ αλάιεςε πξνζσπηθήο επζχλεο. Πξνθαιψληαοηε θαληαζία θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα
ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, νδεγεί ηα παηδηά ζε πξσηφηππεο αηνκηθέο θαη νκαδηθέο εξγαζίεο, ζε
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηέινο ζηελ αλάιεςεπξσηνβνπιηψλ.
Ο/ε εθπαηδεπηηθφο θξνληίδεη λα έρεηαξκνληθέο ζρέζεηο ηφζν κε ηνλ θάζε καζεηή
ρσξηζηά φζν θαη κε ην ζχλνιν ηεο ηάμεο ηνπο. Φξνληίδεη,επίζεο, λα αηζζάλνληαη φινη νη
καζεηέο/ηξηεο αζθάιεηα θαη ε εξεκία ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Δπηιχεη ηηο δηαθνξέο κε
δηάινγν θαη ζεβαζκφ ζηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη φπνπ ρξεηάδεηαη
επηβάιιεη ζπλέπεηεο ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο θαη πξάμεηο (ζηέξεζε παηρληδηνχ,
δηαιείκκαηνο θιπ).
Οξγαλψλεη ηελ ηάμε κε βάζε ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία θαη ππνζηεξίδεη ηε
ζπλεξγαζία θαη αιιειεπίδξαζε θαζψο έηζη πξνάγεηαη πην γξήγνξα θη απνηειεζκαηηθά ν
καζεζηαθφο ζηφρνο αιιά θαη ε ηθαλνπνίεζε θαη ραξά ησλ καζεηψλ/ηξηψλ απφ ην ζρνιείν.
ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο αμηνινγεί κε παηδαγσγηθά θξηηήξηα
ην ζχλνιν ηεο πξνζπάζεηάο ησλ παηδηψλ.
 Οργαλφηηθός ρόιος
Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο, δηαηππψλνπλ ηδέεο θαη
απφςεηο κε επηρεηξήκαηα πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγεί δεκνθξαηηθά ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ.
πλδηακνξθψλνπλ ήξεκν, επράξηζην θαη ζπλεξγαηηθφ θιίκα γηα λα κπνξεί λα αλαπηπρζεί
απηή ε ζπλείδεζε ζπιινγηθφηεηαο ζην ζρνιείν.
Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ δηδάζθνπλ ζηελ ίδηα ηάμε καδί κε ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο ησλ
εηδηθνηήησλ, ηελ εθπαηδεπηηθφ παξάιιειεο ζηήξημεο, ηε ζρνιηθή ςπρνιφγν, ηνλ
Τπνδηεπζπληή θαη ηε Γηεπζχληξηα ζπδεηνχλ γηα ηα ζέκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ κέζα ζηελ
ηάμε θαη ζρεδηάδνπλ θνηλή ζηάζε θαη πνιηηηθή.
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Γηα ηελ θαηαλφεζε θαη αληηκεηψπηζε παηδαγσγηθψλ αιιά θαη καζεζηαθψλ
δεηεκάησλ ιακβάλεηαη ππφςε ε ηδηαηηεξφηεηα, νη δπζθνιίεο –ζπλαηζζεκαηηθέο,ςπρνινγηθέο,
καζεζηαθέο-θαη ε πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ησλ παηδηψλ.
Ο ρσξηζκφο ησλ ηκεκάησλ γίλεηαη κε θξηηήξηα πνπ δηακνξθψλεη ν χιινγνο
Γηδαζθφλησλ θαη γλψκνλα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ηάμεο θαη ην ζπκθέξνλ ησλ παηδηψλ.


Δσζύλες
Σα θαζήθνληα θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πεξηγξάθνληαη απφ ηελ
αληίζηνηρε εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία. Ζ ζρνιηθή κνλάδα ιεηηνπξγεί κε βάζε θαλφλεο θαη
επζχλεο ζαθψο δηαηππσκέλεο ψζηε λα απνηειεί γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο παξάδεηγκα
δεκνθξαηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη αγσγήο.
Οη εθπαηδεπηηθνί είλαη ππεχζπλνη/εο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζην ζρνιείν θαη θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ
επηζθέςεσλ.
Οη εθπαηδεπηηθνί ηεξνχλ ερεκχζεηα ζε φ,ηη αθνξά ζηηο απνθάζεηο ηνπ πιιφγνπ
Γηδαζθφλησλ, ζηηο ζπδεηήζεηο θαη εθηηκήζεηο ζρεηηθά κε ηε ζρνιηθή επίδνζε θαη ηε
ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, ζηε βαζκνινγία, θαη γεληθά, ζε φια ηα ζηνηρεία πνπ
αθνξνχλ ζην ζρνιείν.
Ζ ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ - θεδεκφλσλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ γίλεηαη ζπζηεκαηηθά
θαηπξνγξακκαηηζκέλα:1)Μία ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ψξα ζηελ αξρή θάζε κήλα, (ε νπνία
αλαθνηλψλεηαη ζηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο) θαη 2) ηξεηο θνξέο ζηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ
έηνπο θαη φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί δέρνληαη ηνπο
γνλείο – θεδεκφλεο, ηνπο ελεκεξψλνπλ ιεπηνκεξψο θαη ππεχζπλα γηα ηελ πξφνδν ηνπ
καζεηή/ηξηαο θαη ηνπο δίλνπλ ηνλ Έιεγρν Πξνφδνπ.
Σέινο, ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο ππάξρεη πάληνηε ε δπλαηφηεηα ελεκέξσζεο, έπεηηα
απφ ηειεθσληθή επηθνηλσλία.


Φστοπαηδαγφγηθή θροληίδα

Οη γνλείο - θεδεκφλεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ/ηελ εηδηθή
παηδαγσγφ θαη ηνλ/ηε ζρνιηθή ςπρνιφγν (εθφζνλ έρεη ηνπνζεηεζεί ζην ζρνιείν), κε ζηφρν
ηελ θαιχηεξε καζεζηαθή θαη ςπρνθνηλσληθή πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ ηνπο ζην ζρνιηθφ
πιαίζην.
Ο εηδηθφο παηδαγσγφο θαη ν/ε ςπρνιφγνο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ πην
εθηεηακέλεο ζπλαληήζεηο κε έλα παηδί, έρνληαο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ελφο/κίαο γνλέα θεδεκφλα. ε πεξίπησζε πνπ νη γνλείο - θεδεκφλεο είλαη δηαδεπγκέλνη/εο, αξθεί ε
ζπγθαηάζεζε ηνπ/ηεο γνλέα - θεδεκφλα πνπ έρεη ηελ επηκέιεηα ηνπ παηδηνχ. Ο/ε άιινο/ε
γνλέαο - θεδεκφλαο έρεη ηε δπλαηφηεηα, εθφζνλ ην δεηήζεη, λα ελεκεξσζεί απφ ηνλ/ηελ
ςπρνιφγν ή ηνλ/ηελ εηδηθή παηδαγσγφ γηα ηηο ζπλαληήζεηο κε ην παηδί ηνπ. Σα παξαπάλσ
ηζρχνπλ ζε πεξίπησζε πνπ ν λφκνο δελ νξίδεη θάηη δηαθνξεηηθφ.
Σα παηδηά έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απεπζχλνληαη κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία ζηνλ
εηδηθφ παηδαγσγφ ηνπ ζρνιείνπ ή ηνλ/ηελ ςπρνιφγν, φηαλ ην επηζπκνχλ. Ο εηδηθφο
παηδαγσγφο ή ν/ε ςπρνιφγνο, ζηελ πεξίπησζε απηή, επηθνηλσλνχλ κε ηνπο γνλείο –
θεδεκφλεο, κφλν εάλ θξίλνπλ φηη απηφ ρξεηάδεηαη, κε θξηηήξην ηελ αλάγθε ηνπ παηδηνχ γηα
πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ.
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ην πιαίζην ηεο αδξήο δηεξεχλεζεο ηεο καζεζηαθήο εηθφλαο, ν/ε εηδηθή παηδαγσγφο κπνξεί
λα πξαγκαηνπνηήζεη άηππε ζχληνκε ζπλάληεζε κε έλα παηδί, ρσξίο εηδνπνίεζε ηνπ/ηεο
γνλέα -θεδεκφλα.

ΓΟΝΔΙ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΔ


Γηατεηρηζηηθά ζέκαηα

Οη γνλείο/θεδεκφλεο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα εγγξάςνπλ ηνλ/ηελ καζεηή/ηξηα ζην
ζρνιείν πξνζθνκίδνληαο φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, λα επηθνηλσλνχλ γηα δηνηθεηηθά
ζέκαηα κε ηνλ/ηελ Γηεπζπληή/ ληξηα, εθφζνλ απηφ θξηζεί αλαγθαίν θαη λα δηαηεξνχλ επαθή
κε ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο πξνθεηκέλνπ λα
ελεκεξψλνληαη γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν θαη ηελ ςπρνζπλαηζζεκαηηθή εμέιημε ησλ
παηδηψλ.
Oη γνλείο -θεδεκφλεο έρνπλ ηελ επζχλε ηεο ηαθηηθήο θνίηεζεο ησλ παηδηψλ ηνπο θαη
ηεο έγθαηξεο πξνζέιεπζεο-απνρψξεζεο. Τπνρξενχληαη λα κειεηνχλ κε πξνζνρή ηηο
αλαθνηλψζεηο θαη ηηο νδεγίεο πνπ ζηέιλεη ην ζρνιείν ή νη εθπαηδεπηηθνί ηεο ηάμεο θαη λα
αληαπνθξίλνληαη κε ζπλέπεηα ζηηο ρξνληθέο πξνζεζκίεο.
Οθείινπλ λα παξαθνινπζνχλ κε ελδηαθέξνλ ηε θνίηεζε, ην ήζνο θαη ηε ζρνιηθή
επίδνζε, θαη λα ελεκεξψλνπλ ππεχζπλα ην ζρνιείν γηα φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ/ηελ
καζεηή/ηξηα θαη επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ/ηεο ζην ζρνιείν.
Ζ ελππφγξαθε έγθξηζε ηνπ/ηεο γνλέα/θεδεκφλα είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ζπκκεηνρή
ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ζε νξηζκέλεο ζρνιηθέο εθδειψζεηο ή επηζθέςεηο, φπσο νξίδεηαη απφ ηε
ζρεηηθή λνκνζεζία. Σν ζρνιείν κπνξεί λα αηηεζεί ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ/ηεο γνλέα –
θεδεκφλα γηα θάπνηεο εθδειψζεηο, γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη επίζεκε πξφβιεςε.
Ζ ζπκκεηνρή ζηηο θνηλέο παηδαγσγηθέο ζπλαληήζεηο γνλέσλ - θεδεκφλσλ θαη
εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ νξγαλψλνληαη απφ ην ζρνιείν ζηελ αξρή θαη ηε δηάξθεηα
θάζε ζρνιηθήο ρξνληάο ζεσξείηαη απαξαίηεηε, θαζψο έρεη ζθνπφ ηελ ελεκέξσζή ηνπο φζνλ
αθνξά ην παηδαγσγηθφ έξγν ηνπ ζρνιείνπ, ηε δηδαθηηθή ζηνρνζεζία θαη ηε γεληθφηεξε
πνιηηηθή θαη ζηάζε ηνπ ζρνιείνπ ζε ζρέζε κε ηα πξνβιήκαηα πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη.
Με ην πέξαο ηνπ Α’ θαη ηνπ Β’ δηδαθηηθνχ ηξηκήλνπ νξίδνληαη θαη αλαθνηλψλνληαη νη
κέξεο θαη ψξεο επίδνζεο ησλ καζεηηθψλ Διέγρσλ Πξνφδνπ (βαζκψλ). Οη γνλείο - θεδεκφλεο
θαινχληαη ζην ζρνιείν πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ γηα ηελ ελ γέλεη επίδνζε, πξφνδν θαη
δηαγσγή ησλ παηδηψλ ηνπο. Σηο εκέξεο απηέο ε ζπδήηεζε κε ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο πξέπεη
λα είλαη ζχληνκε θαη ρξνληθά πεξηνξηζκέλε γηα λα κε δεκηνπξγείηαη ζπλσζηηζκφο θαη
πνιχσξε αλακνλή ησλ ππφινηπσλ γνλέσλ.
Οη γνλείο-θεδεκφλεο έρνπλ δηθαίσκα λα ελεκεξψλνληαη ιεπηνκεξψο θαη θαη’ ηδίαλ
γηα νηηδήπνηε αθνξά ην παηδί ηνπο ηηο πξνθαζνξηζκέλεο εκέξεο θαη ψξεο θάζε εθπαηδεπηηθνχ
ή φηαλ ππάξρεη αλάγθε λα νξίδεηαη πξνζσπηθή ζπλάληεζε θαηφπηλ ζπλελλφεζεο.
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Θέκαηα ζσλεργαζίας
Δίλαη ζεκαληηθό λα ηοληζηεί όηη ηο ζτοιείο κπορεί κόλο λα τηίζεη πάλφ ζηελ
αλαηροθή ποσ θέρλεη ηο παηδί από ηο ζπίηη ηοσ.
Καζήθνλ ησλ γνλέσλ είλαη λα αλαηξέθνπλ κε θαινχο ηξφπνπο ηα παηδηά ηνπο, λα ηα
ελδπλακψλνπλ ζπλαηζζεκαηηθά κε ζεηηθή ελίζρπζε θαη λα θαιιηεξγνχλ ηελ επγέλεηα θαη ην
ζεβαζκφ ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα. Ζ νηθνγέλεηα ρηίδεη ηηο βάζεηο γηα λα έρνπλ ηα παηδηά αξρέο
θαη λα αθνινπζνχλ ηνπο θαλφλεο ζπλχπαξμεο σο κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Οη
καζεηέο/ηξηεο πξέπεη λα είλαη αιιειέγγπνη κεηαμχ ηνπο, λα απνδέρνληαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα,
λα ζέβνληαη ηνπο θίινπο, ηνπο κεγαιχηεξνπο, ηνπο ειηθησκέλνπο, λα κηινχλ επγεληθά ζε
ζπκκαζεηέο θαη δαζθάινπο.
Οη γνλείο - θεδεκφλεο ελζαξξχλνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηελ αλάιεςε ηεο πξνζσπηθήο
ηνπο επζχλεο ηφζν σο πξνο ηα ζέκαηα δηαγσγήο φζν θαη ζηελ νξγάλσζε ζε ζέκαηα κειέηεο
ησλ καζεκάησλ ηνπο θαη εθπφλεζεο ησλ εξγαζηψλ πνπ ηνπο αλαζέηεη ην ζρνιείν. Οη γνλείο
ιεηηνπξγνχλ κε ππεπζπλφηεηα θαη εληζρχνπλ ηε ζσζηή δηαπαηδαγψγεζε ησλ παηδηψλ ηνπο
φηαλ ηα βνεζνχλ λα θαηαιάβνπλ φηη νη πξάμεηο ή νη παξαιείςεηο ηνπο έρνπλ ζεηηθέο ή
αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηηο νπνίεο πξέπεη ηα ίδηα ηα παηδηά λα επσκίδνληαη.
Οη γνλείο - θεδεκφλεο ππελζπκίδνπλ ηνπο θαλφλεο θαζαξηφηεηαο θαη πγηεηλήο πνπ ηα
παηδηά πξέπεη λα αθνινπζνχλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, αιιά θαη ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ
ζρνιείνπ. Φξνληίδνπλ γηα ηα αηνκηθά είδε ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ηα αλαδεηνχλ έγθαηξα.
Οη γνλείο - θεδεκφλεο ζέβνληαη θαη ελζαξξχλνπλ ηελ απηνλνκία ησλ παηδηψλ ζηνλ
ζρνιηθφ ηνπο ρψξν θαη ρξφλν. Ωο εθ ηνχηνπ δελ ελζαξξχλεηαη ε εκπινθή ησλ γνλέσλ θεδεκφλσλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο ζρνιηθήο δσήο ή ε παξνπζία ηνπο ζε ρψξνπο
ζπλδεφκελνπο κε ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ή ην πξναχιην ρσξίο άδεηα, θαζψο απηφ
δηαηαξάζζεη ηε ζρνιηθή θαζεκεξηλφηεηα. Γηα έθηαθηα πεξηζηαηηθά ή ξαληεβνχ νη γνλείο θεδεκφλεο απεπζχλνληαη ζηα πξνβιεπφκελα ηειέθσλα θαη πξφζσπα.
Oη γνλείο - θεδεκφλεο ζπλεξγάδνληαη κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο κε ηελ ηάμε ηνπ
παηδηνχ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη απεπζχλνληαη πξσηίζησο ζηνλ/ηελ ππεχζπλν εθπαηδεπηηθφ
ηεο ηάμεο γηα θάζε εηδηθφηεξν πξφβιεκα πνπ ηνπο/ηηο απαζρνιεί ζε ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία
ηνπ ζρνιείνπ, ηελ επίδνζε θαη δηαγσγή ηνπ παηδηνχ ηνπο θιπ. Ο/Ζ ππεχζπλνο /ε δάζθαινο/α
ηεο ηάμεο θαηά πεξίπησζε αμηνινγεί ηα ζέκαηα θαη ελεκεξψλεη αλάινγα ηε δηεχζπλζε ηνπ
ζρνιείνπ, ψζηε λα ππάξρεη απφ θνηλνχ αληηκεηψπηζε θαη λα επηδησρηεί ε ζπλδξνκή ηνπ
εηδηθνχ παηδαγσγνχ, ηνπ/ηεο ζρνιηθήο ςπρνιφγνπ ή άιισλ κειψλ ηνπ πιιφγνπ
Γηδαζθφλησλ.
Οη γνλείο - θεδεκφλεο είλαη θαιφ λα γλσζηνπνηνχλ ζηνλ/ζηε δάζθαιν/α ηεο ηάμεο
θάζε ηδηαηηεξφηεηα ή δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδεη ν/ε καζεηήο/ηξηα ή αθφκε θαη θάζε
πξφζθαηε αιιαγή ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ηνπ παηδηνχ ηνπο. Ο εθπαηδεπηηθφο
ιεηηνπξγεί κε δηαθξηηηθφηεηα ζεβφκελνο ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο θαη ην ζρνιείν
δηαζθαιίδεη ην απφξξεην θάζε πξνζσπηθνχ δεδνκέλνπ.
Κάζε θνξά πνπ αλαθχπηεη έλα ζνβαξφ ζέκα πνπ ζρεηίδεηαη κε έλαλ/κία
ζπγθεθξηκέλν/ε καζεηή/ηξηα θαη πξνβιεκαηίδεη ηνλ χιινγν Γηδαζθφλησλ, ελεκεξψλεηαη
άκεζα θαη δηαθξηηηθά ν/ε γνλέαο-θεδεκφλαο, ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο κε ηε ζεηξά ηνπ λα
ζπλεξγαζηεί κε ην ζρνιείν θαη λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα
ζηεξίμεη ηνλ/ηελ καζεηή/ηξηα θαη λα βνεζήζεη ην ζρνιείν ζηνλ παηδαγσγηθφ ηνπ ξφιν.
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Ζ επίιπζε πηζαλψλ δηαθνξψλ θαη ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ παηδηψλ πνπ έρνπλ
πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ ή ζε πξνγξακκαηηζκέλε έμνδν ή εθδξνκή,
είλαη απνθιεηζηηθή επζχλε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ ίδησλ ησλ εκπιεθφκελσλ παηδηψλ θαη
φρη ησλ γνληψλ ηνπο. Όηαλ νη γνλείο παξεκβαίλνπλ κε ζθνπφ λα «ζπλεηίζνπλ» ηνλ/ηελ άιιν/ε
καζεηή /ηξηα, πξνθχπηνπλ αληηπαιφηεηεο κε ηνπο άιινπο γνλείο ή ηνπο ζπκκαζεηέο/ηξηεο ηνπ
παηδηνχ ηνπο θαη δηαηαξάζζεηαη ην θιίκα αζθάιεηαο θαη ην πλεχκα ζπλχπαξμεο πνπ
πξνζπαζεί λα θαιιηεξγήζεη ην ζρνιείν.
Σν εθπαηδεπηηθφ έξγν θαη ν ζρεδηαζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ εκπίπηεη
απνθιεηζηηθά ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ, ηνπ/ηεο Γηεπζπληή/ληξηαο θαη
ηνπ/ηεο εθάζηνηε εθπαηδεπηηθνχ. Όινη νη γνλείο κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ ηηο ηδέεο ηνπο γηα
ηελ επεκεξία ηνπ ζρνιείνπ ζηνλ χιινγν Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ πνπ ηνπο εθπξνζσπεί.
Μέιεκα ηνπ ζρνιείνπ είλαη ε αγαζηή ζπλεξγαζία κε ηνλ χιινγν Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ
γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηελ πξναγσγή ηνπ ζρνιηθνχ έξγνπ.
Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ γνλέσλ - θεδεκφλσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ είλαη ζεκαληηθφ λα
δηέπεηαη απφ ζεβαζκφ, εκπηζηνζχλε θαη επγέλεηα, γεγνλφο πνπ ζπκβάιιεη ζην αίζζεκα ηεο
αζθάιεηαο θαη ηεο απξφζθνπηεο έληαμεο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ζην ζρνιείν. Γελ επηηξέπεηαη
ε ερνγξάθεζε ή κε νπνηνδήπνηε κέζν θαηαγξαθή/αλαπαξαγσγή ηεο ζπλνκηιίαο κεηαμχ ησλ
γνλέσλ - θεδεκφλσλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ζρνιείνπ.
Όια ηα παξαπάλσ, δηαζθαιίδνπλ ηα δηθαηψκαηα παηδηψλ θαη γνλέσλ θαη εληζρχνπλ
ηνλ παηδαγσγηθφ ξφιν ηνπ ζρνιείνπ, δεκηνπξγψληαο θιίκα ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο θαη
ζπιινγηθφηεηαο.

ΔΠΙΚΔΦΔΙ/ΔΚΓΡΟΜΔ/ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΚΣΟ
ΥΟΛΔΙΟΤ/ΔΝΣΤΠΑ
ηελ αξρή ηεο ρξνληάο νη γνλείο - θεδεκφλεο ππνγξάθνπλ εηδηθφ έληππν
ζπγθαηάζεζεο γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ παηδηνχ ηνπο εθηφο ζρνιείνπ θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε
πξνγξάκκαηα, επηζθέςεηο, ζρνιηθνχο πεξίπαηνπο θαη εθδξνκέο. Αλά ηξίκελν δίλεηαη ε ιίζηα
ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ επηζθέςεσλ.
Έληππν ζπγθαηάζεζεο ππνγξάθεηαη απφ ηνπο γνλείο γηα ηελ ρξήζε θσηνγξαθηψλ
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ ζην πιαίζην ηεο ηήξεζεο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.
ΑΠΟΤΙΔ ΠΑΙΓΙΧΝ
Οη γνλείο - θεδεκφλεο έρνπλ ηελ επζχλε λα ελεκεξψλνπλ ηνλ/ηελ δάζθαιν/α ηεο
ηάμεο γηα ηελ απνπζία ηνπ παηδηνχ ηνπο πνπ νθείιεηαη ζε κεηαδνηηθή αζζέλεηα ή δηαξθεί
πεξηζζφηεξν απφ ηξεηο εκέξεο.
ε πεξίπησζε κεηαδνηηθήο αζζέλεηαο νη γνλείο - θεδεκφλεο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα
εηδνπνηνχλ ακέζσο ην ζρνιείν πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια κέηξα-εηδηθέο
πξνθπιάμεηο. Σν παηδί επηζηξέθεη ζην ζρνιείν, φηαλ ε αζζέλεηα επηβεβαησκέλα δελ
κεηαδίδεηαη, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ/ηεο παηδίαηξνπ πνπ ην παξαθνινπζεί.
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ΥΟΛΙΚΟ ΧΡΑΡΙΟ- ΔΚΣΑΚΣΟ ΥΟΛΑΜΑ
Οξηζκέλεο εκέξεο ζηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο ην ζρνιηθφ πξφγξακκα κπνξεί
λα αιιάμεη, έπεηηα απφ ζρεηηθή αλαθνίλσζε θαη ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ.
Δλδεηθηηθές δηαθοροποηήζεης ζηο πρόγρακκα
• Σελ πξψηε εκέξα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. Αγηαζκφο
• Σηο εκέξεο ζπλάληεζεο εθπαηδεπηηθψλ κε γνλείο - θεδεκφλεο γηα ηελ αμηνιφγεζε παηδηψλ
Α’ θαη Β’ ηξηκήλνπ (Γεθέκβξηνο θαη Μάξηηνο).
• Σηο εκέξεο ησλ ζρνιηθψλ ενξηψλ.Σελ κέξα ηεο γηνξηήο ιήμεο
• Σελ ηειεπηαία εκέξα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο
• Αιιαγή ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα έθηαθην, ζνβαξφ ιφγν (πρ. έθηαθηα θαηξηθά θαηλφκελα).
ΑΦΙΞΗ – ΑΠΟΥΧΡΗΗ ΠΑΙΓΙΧΝ
Ζ ζσζηή νξγάλσζε ηεο άθημεο θαη απνρψξεζεο ησλ παηδηψλ έρεη κεγάιε ζεκαζία
ηφζν γηα ιφγνπο αζθάιεηαο φζν θαη γηα ιφγνπο θαλνληθήο ξνήο ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο.
Σα παηδηά έξρνληαη ζην ζρνιείν θαη θεχγνπλ απφ απηφ ηηο πξνθαζνξηζκέλεο ψξεο. Οη γνλείο θεδεκφλεο είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ άθημεο/απνρψξεζεο ησλ παηδηψλ. ε
πεξίπησζε θαζπζηεξεκέλεο πξνζέιεπζεο ην παηδί κπνξεί λα πεξηκέλεη ζην γξαθείν
δηδαζθφλησλ ή ηεο δηεχζπλζεο κέρξη ηελ αιιαγή ηεο ψξαο.
Οη γνλείο - θεδεκφλεο θέξλνπλ νη ίδηνη ηα παηδηά ζην ζρνιείν, ηα ζπλνδεχνπλ έσο ηελ
είζνδν θαη ηα παξαιακβάλνπλ κεηά ηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οη γνλείο - θεδεκφλεο
δειψλνπλ ζηε δηεχζπλζε, ζηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, ηα νλφκαηα ησλ ελειίθσλ νη
νπνίνη/εο παξαιακβάλνπλ ηα παηδηά απφ ην ζρνιείν. Οη εθεκεξεχνληεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα
λα κελ παξαδψζνπλ έλα παηδί ζε πεξίπησζε κε εηδνπνίεζεο απφ ηνπο γνλείο - θεδεκφλεο γηα
ηελ αιιαγή πξνζψπνπ ή ακθηβνιίαο γηα ην πξφζσπν πνπ δεηά λα παξαιάβεη ην παηδί.
Οη γνλείο - θεδεκφλεο έρνπλ ηελ επζχλε λα ελεκεξψζνπλ ηε δηεχζπλζε ή ηνλ/ηελ
ππεχζπλν εθπαηδεπηηθφ :
• ε πεξίπησζε πηζαλήο έθηαθηεο αιιαγήο ζηελ ψξα ή/θαη ζηνλ ηξφπν απνρψξεζεο ηνπ
παηδηνχ ηνπο.
• ε πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ πξνζψπνπ πνπ παξαιακβάλεη έλα παηδί.
σγθαηάζεζε γολέφλ - θεδεκόλφλ γηα αποτώρεζε παηδηού τφρίς ζσλοδό. Οη
γνλείο – θεδεκφλεο, νη νπνίνη/εο επηηξέπνπλ ζην παηδί ηνπο λα απνρσξεί κφλνο/ε απφ ην
ζρνιείν, ππνγξάθνπλ ηε ζρεηηθή δήισζε ζπγθαηάζεζεο.
Δηδηθό ζτέδηο αποτώρεζες ιόγφ έθηαθηφλ ζσλζεθώλ. ε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο
(π.ρ. έληνλε βξνρφπησζε ηελ ψξα απνρψξεζεο ησλ παηδηψλ)εθαξκφδεηαη εηδηθφ ζρέδην
απνρψξεζεο. χκθσλα κε απηφ, νη γνλείο - θεδεκφλεο/ζπλνδνί κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ
ηα παηδηά απφ ην ζρνιηθφ θηίξην. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε έθηαθηεο εθθέλσζεο ηνπ ζρνιείνπ
(ζεηζκφο, ππξθαγηά) σο ηφπνο ζπγθέληξσζεο έρεη νξηζηεί ην παξάιιειν κε ην ζρνιείν ηκήκα
ηεο Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηνπ.
ΥΑΜΔΝΑ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΑ
Όια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηα πξνζσπηθά
αληηθείκελα πνπ θέξλνπλ ζην ζρνιείν. Πξνηείλεηαη ηα παηδηά λα κελ θέξλνπλ αληηθείκελα
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αμίαο θαη λα κελ κεηαθέξνπλ κεγάια ρξεκαηηθά πνζά. Πηζαλέο απψιεηεο ή θζνξέο δελ
αληηθαζίζηαληαη απφ ην ζρνιείν.
Σα ξνχρα θαη ηα αληηθείκελα πνπ θέξλνπλ ηα παηδηά ζην ζρνιείν (π.ρ. πιαζηηθά
δνρεία θαγεηνχ, θαζεηίλεο, πάληλεο ηζάληεο, παγνχξηα, εμσζρνιηθά βηβιία θ.α.) πξέπεη λα
έρνπλ ζεκεησκέλν ην νλνκαηεπψλπκφ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεηαη ε αλεχξεζή ηνπο
απφ ηα παηδηά ή ηνπο γνλείο - θεδεκφλεο. Υακέλα ξνχρα θαη άιια αληηθείκελα ρσξίο
ζεκεησκέλν ην φλνκα ηνπ παηδηνχ πνπ δελ ζα αλαδεηεζνχλ γηα εχινγν δηάζηεκα
παξαδίδνληαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε νξγαλψζεηο αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο
ΘΔΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΙΑ
Καηά ηελ εγγξαθή ελφο παηδηνχ νη γνλείο – θεδεκφλεο, αθνχ πξψηα ελεκεξσζνχλ γηα
ηελ πνιηηηθή δηαρείξηζεο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ππνγξάθνπλ εηδηθφ έληππν
ζπγθαηάζεζεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ηφζν ησλ ίδησλ (π.ρ. e-mail
επηθνηλσλίαο), φζν θαη ησλ παηδηψλ ηνπο (π.ρ. δηαρείξηζε θσηνγξαθίαο).
ΑΠΟΓΟΥΗ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
Οη γνλείο - θεδεκφλεο απνδέρνληαη ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηνπ ζρνιείνπ ζην
ζχλνιφ ηνπ θαηά ηελ εγγξαθή ησλ παηδηψλ ηνπο ζην ζρνιείν ή ζηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο
ρξνληάο θαη ζπκβάιινπλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ, πξνζπαζψληαο λα ηνλ επηθνηλσλήζνπλ ζεηηθά
θαη ζηα παηδηά ηνπο. Αλάινγα, θαη ν χιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ απνδέρεηαη θαη
πξνσζεί ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηνπ ρνιείνπ.
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