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Σχολική Χρονιά 2018-2019

Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2019
Επικοινωνία (30)

Τοποθέτηση φύλακα ασφάλειας στα δημόσια σχολεία:
Μετά από απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, η Σχολική Εφορεία Έγκωμης
έχει προχωρήσει σε τοποθέτηση φρουρού ασφάλειας, από την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου
2019 μεταξύ 7.00-8.00πμ. .
Τα καθήκοντα του φρουρού είναι τα ακόλουθα:
i. Επιβλέπει διακριτικά την προσέλευση των παιδιών, καθώς και την προσέλευση και αποχώρηση
άλλων επισκεπτών στον σχολικό χώρο.
ii. Παρεμποδίζει την παράνομη είσοδο εξωσχολικών στον σχολικό χώρο, μέσα από συγκεκριμένες
ενέργειες.
iii. Λειτουργεί ως πυρήνας πρόληψης και αποτροπής κινδύνων από εξωσχολικούς εντός του
σχολικού χώρου και πλησίον του περιβάλλοντος χώρου των σχολείων.
iv. Ενημερώνει άμεσα τη Διεύθυνση του σχολείου και τους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς σχετικά
με ανεπιθύμητες συμπεριφορές εξωσχολικών που παρατηρεί και συμβάλλει στην αποφυγή
τους.
Για τις εισόδους και εξόδους του σχολείου θα ισχύουν τα ακόλουθα:
Κεντρική είσοδος: ανοιχτή μεταξύ 7.00 - 8.00π.μ.
Ανατολική είσοδος και Είσοδος από Νηπιαγωγείο: ανοιχτές μεταξύ 7.30 – 7.45 π.μ.
Για διασφάλιση της ασφάλειας των παιδιών, παρακαλούμε να τηρούμε τα πιο κάτω:
1. Μετά την αποχώρηση του φρουρού ασφαλείας (8.00π.μ.) θα είναι ανοιχτή ΜΟΝΟ η
είσοδος από τη Σχολική Εφορεία. Οι επισκέπτες, παρακαλούμε να επικοινωνούν πρώτα
με τη Γραμματεία.
2. Όσα παιδιά προσέρχονται μετά τις 7.45 θα πρέπει πρώτα να περνούν από τη Γραμματεία
για παραλαβή Δελτίου Ασφαλούς Εισόδου.
3. Για όλες τις απουσίες παιδιών, θυμίζουμε ότι οι οικογένειες οφείλουν να ενημερώνουν
γραπτώς ή τηλεφωνικώς το σχολείο από την προηγούμενη ή από το πρωί της ίδιας
μέρας.
4. Κατά την προσέλευση των παιδιών, παρακαλούμε να παραδίδουμε τα παιδιά και να
αποφεύγουμε την είσοδο ενηλίκων στο σχολείο – εκτός αν υπάρχει σημαντικός λόγος για
συνοδεία παιδιού ή για συνάντηση με μέλη του προσωπικού. Σε κάθε περίπτωση η
παρουσία μας εντός του σχολικού χώρου οφείλει να γίνεται με διακριτικότητα και
σεβασμό στην εργασία που επιτελείται στο σχολείο.
Θυμίζουμε ότι, κατά την παρουσία μας εντός του σχολείου, η επαφή και συνομιλία με
άλλα παιδιά, δεν επιτρέπεται.
Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.
Κωνσταντίνος Μιχαήλ
Διευθυντής

