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Η ομαλή εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος, προϋποθέτει τον σεβασμό απλών κανονισμών. Πέρα από τη 
διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας και πέρα από τη φροντίδα για την ασφάλεια των παιδιών, η τήρηση των 
κανονισμών συμβάλλει στην καλλιέργεια αυτοπειθαρχίας και στην καλλιέργεια στάσεων καλού πολίτη. 
Παρακαλούμε να έχουμε τη συμβολή των οικογενειών στην προσπάθεια αυτή. 

1. Τα μαθήματα αρχίζουν καθημερινά στις 7:45π.μ. και τελειώνουν στις 1:05μ.μ. : Σύντομα θα 
δοθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα το οποίο θα πρέπει να παρακολουθείτε για την καθημερινή προετοιμασία. Τα παιδιά 
προσέρχονται καθημερινά με σχολική στολή έχοντας μαζί τους τα αναγκαία βιβλία, τετράδια και υλικά – σύμφωνα 
με το πρόγραμμα μαθημάτων της ημέρας. 

2. Απουσίες παιδιών: Η φοίτηση είναι υποχρεωτική για όλα τα παιδιά. Για κάθε απουσία του παιδιού 
απαιτείται επικοινωνία με το σχολείο γραπτά ή προφορικά από την προηγούμενη ή το πρωί της ίδιας ημέρας. Για 
πολυήμερες απουσίες και για απουσίες για λόγους υγείας απαιτείται πιστοποιητικό. 

3. Προσέλευση παιδιών: Η έγκαιρη προσέλευση των παιδιών διευκολύνει την απρόσκοπτη διεξαγωγή 
των μαθημάτων και είναι ωφέλιμη για τα ίδια τα παιδιά που έτσι κι αλλιώς χρειάζονται χρόνο προσαρμογής πριν 
αρχίσουν τα μαθήματα. Συμβουλεύουμε τα παιδιά να προσέρχονται τουλάχιστο 10-15 λεπτά πριν από την έναρξη 
μαθημάτων για να υπάρχει χρόνος ετοιμασίας και προσαρμογής. 

Μετά τις 7:45π.μ. η είσοδος θα επιτρέπεται μόνο από την πύλη (νότια είσοδος) η οποία είναι ελεγχόμενη 
με θυροκάμερα και τα παιδιά που αργοπορούν θα πρέπει να ενημερώνουν σχετικά τον διευθυντή ή τη Γραμματεία 
και να δικαιολογούν την αργοπορία με το σχετικό έντυπο, πριν εισέλθουν στις αίθουσες διδασκαλίας.  

Η προσέλευση πριν από τις 7:30π.μ. δεν επιτρέπεται. Η παιδονομία από τους εκπαιδευτικούς αρχίζει 
στις 7:30π.μ. 

4. Αποχώρηση των παιδιών: Η αποχώρηση και η παραλαβή των παιδιών από το σχολείο γίνεται 
αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων στις 1:05μ.μ. από προκαθορισμένες εξόδους εκτός και αν διευθετηθεί 
παραμονή στην Παιδική Λέσχη του Δήμου Έγκωμης που λειτουργεί στο σχολείο με τη συνεργασία του Συνδέσμου 
Γονέων. Δεν επιτρέπεται αποχώρηση παιδιού πριν από τις 1:05μ.μ. χωρίς ενημέρωση και παραλαβή από 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.  

5. Επικοινωνία γονέων με το σχολείο: Οι γονείς και κηδεμόνες ενθαρρύνεστε να επικοινωνείτε το 
σχολείο για να ενημερώνεστε για την πρόοδο των παιδιών σε καθορισμένες μέρες και ώρες ή μετά από συνεννόηση. 
Περαιτέρω, κατά τις επισκέψεις στο σχολείο είναι σημαντικό να υπάρχει ενημέρωση για ζητήματα που αφορούν 
την ιδιαιτερότητα των παιδιών, με εμπιστευτικότητα.  

6. Σχολική τσάντα: Συμβουλεύετε τα παιδιά να φροντίζουν ώστε η σχολική τσάντα να περιέχει ΜΟΝΟ 
τα αναγκαία βιβλία και υλικά και τετράδια της ημέρας.  

7. Σχολικό Κυλικείο: Το Κυλικείο θα λειτουργεί κανονικά. Το σχολείο θα φροντίσει για την τήρηση των 
κανόνων υγιεινής και του εγκεκριμένου τιμοκατάλογου. Η ορθή αξιοποίηση των υπηρεσιών του κυλικείου 
καλλιεργεί και τις δεξιότητες του ‘καλού καταναλωτή’. 

8. Κινητά τηλέφωνα και ακριβά αντικείμενα: Η μεταφορά στο σχολείο (περιλαμβανομένων των 
ημερών εκδρομών) κινητών τηλεφώνων, tablet, ηλεκτρονικών παιχνιδιών, υπολογιστών και ακριβών αντικειμένων 
δεν επιτρέπεται.  

9. Κοσμήματα, βραχιόλια και περιδέραια: Για λόγους ασφάλειας, δεν επιτρέπεται να φορούν 
κοσμήματα ή άλλου είδους προσωπικά στολίδια όπως περιδέραια ή βραχιόλια, ιδιαίτερα στο μάθημα Φυσικής 
Αγωγής. 

Παρομοίως, δεν επιτρέπεται η μεταφορά ρολογιών τα οποία λειτουργούν και ως κινητά τηλέφωνα. 
Περαιτέρω, απαγορεύεται η μεταφορά καρτών προς ανταλλαγή με άλλα παιδιά με αμοιβαία συνεννόηση ή κατά τη 
διάρκεια τυχερού παιχνιδιού. 

9. Κάπνισμα στους σχολικούς χώρους: Το κάπνισμα (περιλαμβανομένου ηλ. τσιγάρου) από 
οποιοδήποτε πρόσωπο απαγορεύεται σε όλους τους σχολικούς χώρους, στεγασμένους και υπαίθριους.  

Κωνσταντίνος Μιχαήλ,  
Διευθυντής 
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