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Καλωσήλθατε στο νεότερο μέλος 
της οικογένειας του Δες

Το Δημοτικό Σχολείο είναι το νεότερο μέλος της οικογένειας του Δες και  
η φυσική συνέχεια μιας εκπαιδευτικής εμπειρίας, όπως την είχα ονειρευτεί. 
Είναι, στην πραγματικότητα, αυτό που είχα οραματιστεί έπειτα από μια 
σειρά επιστημονικών, ακαδημαϊκών αναζητήσεων, διαπιστώσεων και 
προβληματισμών σε παγκόσμιο επίπεδο, σχετικών με το ελληνικό  
εκπαιδευτικό σύστημα.

Η πολύχρονη εμπειρία μου στα παιδαγωγικά ζητήματα εξέγειρε τις πρώτες 
ανησυχίες για την παρεχόμενη παιδεία. Οι ανησυχίες αυτές επιβεβαιώθηκαν 
και από τις διαπιστώσεις των γονέων του Δες, οι οποίοι μας επισήμαιναν ότι 
έχουν την αίσθηση ότι τα παιδιά τους έχαναν τις περισσότερες δεξιότητες 
που είχαν αποκτήσει από το Δες, συμμετέχοντας μετά σε ένα συμβατικό 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Η ανατροφή των παιδιών μου και η αναζήτηση  
του «ιδανικού σχολείου» στο οποίο θα μπορούσαν να φοιτήσουν  
σε συνδυασμό με την παρότρυνση των γονέων του Δες ήταν, ωστόσο,  
το κύριο έναυσμα για να αποφασίσω να δημιουργήσω ένα σχολείο,  
στο οποίο θα ήθελα να είναι μαθητές και τα παιδιά μου. 

Ένα σχολείο που να αξιοποιεί τα ενδιαφέροντα των μαθητών, να αναπτύσσει  
τη συναισθηματική τους νοημοσύνη, να καλλιεργεί τα ταλέντα τους και κυρίως 
να προάγει την αβίαστη μάθηση. Μέσα από το Δες θέλω τα παιδιά να βιώνουν 
τη γνώση σα μια φυσική συνέπεια της εξέλιξής τους, το ενεργό συστατικό  
της προσωπικότητάς τους. Γι’ αυτό και το σήμα μας είναι η καρδιά,  
μια χρωματιστή καρδιά που θα χτυπάει και θα καταδεικνύει κάθε στιγμή  
τη μοναδικότητα του κάθε μαθητή μας και που αποτελεί την εικονική  
απόδοση όλης αυτής της γνωστικής και συναισθηματικής ανάπτυξης.

Αυτό το handbook έχει σχεδιαστεί με γνώμονα να μπορείτε να ανατρέξετε 
ανά πάσα στιγμή για να απαντήσετε τυχόν απορίες σας ή να πληροφορηθείτε 
σχετικά με το πρόγραμμά μας. Εάν χρειάζεστε οποιαδήποτε περαιτέρω 
πληροφορία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία μας. 

Ευχόμαστε σε όλους τους μαθητές και στις οικογένειές τους ένα ευχάριστο 
και δημιουργικό σχολικό έτος κοντά μας. 

Με εκτίμηση
Δρ. Μπίλη Κωνσταντάρα
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Ένα σχολείο με φιλοσοφία
Προσφέρουμε ένα άρτια ισορροπημένο αλλά και απαιτητικό πρόγραμμα, 
το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές μας να αναπτύξουν τις 
ιδιαίτερες κλίσεις τους, τη δημιουργικότητα τους, την καλλιτεχνική τους 
έκφραση και τη συναισθηματική τους ωρίμανση.

Βρισκόμαστε δίπλα στους γονείς και δουλεύουμε από κοινού στο 
να θέσουμε γερά θεμέλια για τους μαθητές μας, δίνοντας στα 
παιδιά το βήμα να αναπτύξουν την αυτο-εκτίμησή τους άλλα και 
να αντιμετωπίσουν τις όποιες δυσκολίες τους σε ένα δομημένο και 
υποστηρικτικό περιβάλλον.

Παρέχουμε ευκαιρίες στα παιδιά για την ανάπτυξη ηγετικών και  ομαδο-
συνεργατικών δεξιοτήτων αλλά και σε κάθε μαθητή χωριστά  
να αναπτύξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, τα οποία λειτουργούν ως 
θετικά πρότυπα για όλη τη μαθησιακή κοινότητα.

Προάγουμε τις αξίες του αυτο-σεβασμού, του αμοιβαίου σεβασμού, της 
ευγένειας και της ανεκτικότητας, ανεξαρτήτως θρησκεύματος, εθνικής 
προέλευσης, γένους ή ικανότητας.

Aναπτύσσουμε τις γνώσεις και την ενεργό συμμετοχή των μαθητών 
αναφορικά με θέματα τα οποία άπτονται επίκαιρων ζητημάτων  
της τοπικής, εθνικής και διεθνούς κοινότητας. 

Διδάσκουμε με δημιουργικό τρόπο, ενισχύοντας τη συνεργασία,  
την αυτονομία και τη διερεύνηση της γνώσης, θέτοντας, παράλληλα, 
υψηλούς στόχους και ενθαρρύνοντας τις πρακτικές καλής συμπεριφοράς 
και προσπάθειας.

Διασφαλίζουμε ότι οι μαθητές μας αποκτούν ένα υψηλό υπόβαθρο 
γλωσσικών δεξιοτήτων τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα 
που αναπτύσσονται μέσα από την γραφή, την ανάγνωση, 
τα μαθηματικά, τα καλλιτεχνικά, τον αθλητισμό, την τεχνολογία 
και τη μουσική.
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Διαφοροποιημένη μάθηση 
Στο Δες αντιμετωπίζουμε τον κάθε μαθητή μας ως μοναδικό 
Αναγνωρίζουμε ότι όλα τα παιδιά έχουν διαφορετικές ανάγκες και το μαθησιακό μας 
πρόγραμμα είναι διαφοροποιημένο, ώστε να δίνουμε τη δυνατότητα στο κάθε παιδί  
να αξιοποιήσει στο έπακρο τις ιδιαίτερες δεξιότητες και κλίσεις του. 

Το διαφοροποιημένο μας πρόγραμμα μεριμνά και για τους μαθητές που επιδεικνύουν 
ιδιαίτερη κλίση και επιδόσεις σε συγκεκριμένα μαθήματα, είτε αυτά αφορούν  
ακαδημαϊκές, μουσικές, καλλιτεχνικές ή αθλητικές επιδόσεις. 

Στόχος μας είναι να εμφυσήσουμε στα παιδιά την αγάπη για τη μάθηση και  
να τα βοηθήσουμε να κατακτήσουν δεξιότητες σταδιακά και αυτόνομα.  
Οι νέες τεχνολογίες παίζουν κομβικό ρόλο στη διδασκαλία και τη μάθηση, μέσω  
της χρήσης διαδραστικών πινάκων, i-pad, τον παγκόσμιο ιστό, καθώς και τα εργαλεία 
επεξεργασίας κειμένου. 

Επιλέγουμε κατάλληλα εργαλεία, περιλαμβανομένων των νέων τεχνολογιών,  
που δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές μας να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους 
 και να εξασκηθούν πάνω στο εκάστοτε μαθησιακό αντικείμενο. Έτσι, ο εκπαιδευτικός 
μπορεί να επικεντρωθεί σε πιο υψηλά επίπεδα γνωστικών δεξιοτήτων και να παρέχει 
διαφοροποιημένη, μαθητοκεντρική διδασκαλία σε μικρές ομάδες μαθητών. 

Από την Α’ Δημοτικού, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με την «Ώρα του Κώδικα»  
(Hour of Code) και διδάσκονται προγραμματισμό. 

E.E. S.T.E.A.M @Des 
Exploring English through Science, Technology, Engineering, Arts and Maths

Science 
Επιστήμη είναι η γνώση και η συστηματική προσπάθεια απόκτησής της μέσω 
παρατήρησης και πειραματισμού σε συνδυασμό με τη λογική και τη συλλογιστική.

Technology 
Τεχνολογία είναι η συλλογή τεχνικών, δεξιοτήτων, μεθόδων και διαδικασιών που 
χρησιμοποιούνται στην παραγωγή αγαθών ή υπηρεσιών ή στην επίτευξη στόχων,  
όπως η επιστημονική έρευνα. Η τεχνολογία μπορεί να ενσωματωθεί σε μηχανές  
που μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς λεπτομερή γνώση της λειτουργίας τους.
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Engineering 
Μηχανική είναι η τέχνη και το επάγγελμα που εφαρμόζει με πειθαρχία την επιστημονική 
θεωρία για το σχεδιασμό την ανάπτυξη και την ανάλυση τεχνολογικών λύσεων 
στοχεύοντας στην επινόηση, την καινοτομία, τον σχεδιασμό, την κατασκευή,  
τη συντήρηση, την έρευνα και τη βελτίωση δομών, μηχανών, εργαλείων, συστημάτων, 
εξαρτημάτων, υλικών, αλλά και εν γένει διαδικασιών, λειτουργιών και ολόκληρων 
οργανισμών.

Arts
Μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την τέχνη.

Mathematics
Η συστηματική μελέτη και γνώση των αριθμών, των δομών, του χώρου μας  
και πως αυτά μεταβάλλονται και αλληλεξαρτώνται.

Προσφέρουμε διαφοροποιημένες μαθησιακές δραστηριότητες  
στους μαθητές μας, μέσω:

• της δημιουργίας ατομικών πλάνων μάθησης

• τον περιορισμένο αριθμό μαθητών ανά τάξη 

• ευκαιρίες εξάσκησης με την καθοδήγηση του δασκάλου

• την οργάνωση της διδακτέας ύλης σε θεματικές, που προάγουν 
την εξερεύνηση της γνώσης από τους ίδιους τους μαθητές

Όμιλοι
Οι όμιλοι έχουν ευρύτερους παιδαγωγικούς στόχους που αποσκοπούν  
στην κινητοποίηση για μάθηση, στην ορθή διαχείριση της ενδοπροσωπικής  
και διαπροσωπικής συμπεριφοράς και στην κοινωνικοποίηση των μαθητών.  
Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων συνεργασίας, ομαδικότητας, αλλά και αυτοεκτίμησης, 
αυτοπειθαρχίας και προσωπικής προσπάθειας για την επίτευξη στόχων, σχετίζονται 
άμεσα με τη διαπροσωπική νοημοσύνη (interpersonal intelligence), την ενδοπροσωπική 
νοημοσύνη (intrapersonal intelligence), τη σωματική/κιναισθητική (bodily-kinaesthetic 
intelligence) αλλά και την φυσική/οικολογική νοημοσύνη (naturalistic intelligence). 
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Οι όμιλοι προάγουν την ευγενή άμιλλα, την καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος,  
την υπευθυνότητα και τη διαμόρφωση θετικού χαρακτήρα. Προάγουν και 
ενδυναμώνουν την ανάπτυξη των χαρακτηριστικών της Θεωρίας της Πολλαπλής 
Νοημοσύνης, που αποτελεί τη βασική παιδαγωγική φιλοσοφία του Σχολείου μας. 

Όλοι οι μαθητές του Σχολείου μας εντάσσονται σε έναν από τους τρεις Ομίλους κατά  
την έναρξη της σχολικής χρονιάς, μετά από κλήρωση, και παραμένουν στον ίδιο όμιλο 
για όσα χρόνια φοιτούν στο Δημοτικό. Κάθε μαθητής θα πρέπει να προμηθεύεται  
το μπλουζάκι του Ομίλου του για συμμετοχή σε αθλητικές διοργανώσεις.

Στα παιδιά απονέμονται πόντοι ως επιβράβευση για παραδείγματα θετικής 
συμπεριφοράς και για ακαδημαϊκά ή αθλητικά επιτεύγματα, για περιβαλλοντικές 
και καινοτόμους δράσεις. Πρωτίστως, επιβραβεύεται η προσπάθεια και η αγάπη 
για τη μάθηση, ανεξάρτητα από τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των μαθητών. Οι πόντοι 
αποδίδονται, λοιπόν, με βάση τα εξής κριτήρια: συνεργασία, ενθουσιασμό, επιμονή σε 
στόχους, πρόοδο, ευγένεια, τήρηση κανόνων, ηγετικές ικανότητες. Οι συνολικοί πόντοι 
της εβδομάδας ανακοινώνονται σε συγκεντρώσεις που γίνονται σε τακτά διαστήματα.

Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Στο Δες πιστεύουμε σε μια εκπαίδευση που καθιστά τους μαθητές ικανούς  
να κατανοήσουν την κοινωνική, οικονομική και πολιτική διάσταση των περιβαλλοντικών 
προβλημάτων και αναπτύσσουν την αγάπη και το ενδιαφέρον για  
το φυσικό περιβάλλον. 

Λειτουργεί συμπληρωματικά με τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στο σχολείο  
και αποτελεί την πρώτη δυνατότητα ενασχόλησης των μαθητών με κρίσιμα 

«Delta is for Democritus,  
All is Atoms»

Χρώμα: Πράσινο

«Theta is for Thales.  
All is Water»

Χρώμα: Μπλε

«Pi is for Pythagoras,  
All is Maths»

Χρώμα: Κόκκινο
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περιβαλλοντικά προβλήματα. Οι μαθητές-αυριανοί πολίτες καλλιεργούν σαφείς αξίες, 
κριτική σκέψη και ικανότητες ανάληψης δράσης για την επίλυση των παγκόσμιων 
περιβαλλοντικών ζητημάτων. 

Στόχος μας είναι τα παιδιά να αισθάνονται υπεύθυνα για τη φροντίδα του ζωικού και 
φυτικού περιβάλλοντος, έτσι ώστε να αναπτύξουν σταδιακά νατουραλιστική νοημοσύνη 
και θετικά στοιχεία της προσωπικότητας, όπως η υπευθυνότητα,  
η συνεργασία, η συνεννόηση, η ενσυναίσθηση και η σωστή διαχείριση των υλικών 
πόρων. Παράλληλα, μέσα από αυτή την ενασχόληση ικανοποιούνται και πολλοί 
παιδαγωγικοί και διδακτικοί στόχοι, καθώς έρχονται, από τα πρώτα σχολικά τους 
χρόνια, σε επαφή με τις έννοιες του οικοσυστήματος , της οικονομίας, της παραγωγής, 
της αειφορίας, της επιχειρηματικότητας και την πρωτογενή παραγωγή. Τα παιδιά 
αναλαμβάνουν δημιουργικές δράσεις, όπως συμβολική αναδάσωση, περιποίηση των 
πράσινων χώρων, στοχευμένες δράσεις καθαριότητας των ακτών (παραλία Βάρκιζας).

Τα ζωάκια μας
Στον χώρο του Δες φιλοξενούνται κότες, κουνέλια και γαϊδουράκια, τη φροντίδα των οποίων 
αναλαμβάνουν οι Όμιλοι. Οι απαραίτητοι έλεγχοι υγείας, οι εμβολιασμοί και η πιστοποίηση 
των ζώων από νομίατρο, γίνονται υπό την εποπτεία του κτηνίατρου κυρίου Νίκου Δημητρίου 
(Λεωφόρος Καλυβίων 76, 19010 Λαγονήσι/Τ 2291079904/dvm_nikos@yahoo.com).

Η συναίνεση των γονέων για την ενασχόληση των παιδιών με τα οικόσιτα ζωάκια 
θεωρείται δεδομένη και επιβεβαιώνεται με την υπογραφή της σχετικής συναίνεσης 
στο παράρτημα. 

Το περιβάλλον μας
Στο Δες διατηρούμε θερμοκήπιο με καλλιέργειες οπωροκηπευτικών και βοτάνων, 
υπό την εποπτεία της συνεργάτιδας του σχολείου, γεωπόνου κας Ζωής Ιωαννίδου, 
κομποστοποιητή, κάδους ανακύκλωσης υλικών και ένα φυσικό αύλειο χώρο που 
επιτρέπει την εξερεύνηση και καταγραφή της χλωρίδας. 

Εθελοντισμός
Η οικολογική και ευαισθητοποιημένη ταυτότητα μας επιβεβαιώνεται με την οργάνωση 
δράσεων εθελοντισμού, με τη συμμετοχή παιδιών αλλά και γονέων. 



Ενεργή συμμετοχή των γονέων
Το σχολείο παρέχει το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα στην πλατφόρμα του σχολείου,  
η οποία ενημερώνεται διαρκώς και περιέχει πληροφορίες για κάθε δράση του σχολείου, 
καθώς και για την πρόοδο των μαθητών κλπ. (οδηγίες για την εγγραφή σας στο parent 
blog δίνονται κάθε Σεπτέμβριο). Θα σας κρατάμε πλήρως ενήμερους για τις σχολικές 
δραστηριότητες και την πρόοδο του παιδιού σας.  
Αυτό το επιτυγχάνουμε μέσω ενός συνδυασμού γραπτής πληροφόρησης,  
συναντήσεων και ραντεβού με δασκάλους.
Επιπλέον, η Πλατφόρμα Μαθημάτων και το Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων  
στην ιστοσελίδα μας αποτελούν σημαντικά κανάλια επικοινωνίας.

Parents volunteering 4Des
Οι γονείς συμμετέχουν ενεργά στο σχολείο των παιδιών τους. Οι εθελοντές γονείς 
επιλέγονται κατόπιν εκδήλωσης του ενδιαφέροντός τους και αναλαμβάνουν ενεργό 
ρόλο κατά τη διοργάνωση συγκεκριμένων δράσεων του σχολείου με τη συνεργασία  
των φορέων του σχολείου. Οι γονείς εθελοντές οργανώνουν τη διαδικασία επιλογής 
νέων γονέων εθελοντών.

Des academy 4parents
Κάθε μήνα διοργανώνονται στο σχολείο ομιλίες- εισηγήσεις από ειδικούς επιστήμονες 
για θέματα που αφορούν τη διαπαιδαγώγηση, την ανατροφή, την ανάπτυξη  
των παιδιών, άλλα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονοι γονείς, 
στηρίζοντας έτσι την προσπάθεια των γονέων να μεγαλώσουν ευτυχισμένα παιδιά!

Συναντήσεις γονέων
Λαμβάνουν χώρα τακτικά. Γραπτοί έλεγχοι δίνονται ανά τρίμηνο. Σε αυτές τις συναντήσεις 
θα έχετε τη δυνατότητα να κλείσετε ραντεβού για να συζητήσετε με τη δασκάλα
του παιδιού σας καθώς και με τους δασκάλους ειδικοτήτων. Οι μαθητές θα λαμβάνουν 
γραπτούς ελέγχους στο τέλος κάθε τριμήνου.Τα παιδιά δεν επιτρέπονται στο χώρο  
του σχολείου κατά τη διάρκεια των συναντήσεων με τους γονείς. 

Επικοινωνία μεταξύ σχολείου-γονέων
Ενημερωτικά έγγραφα, που σας αφορούν, αποστέλλονται μέσα στον φάκελο 
επικοινωνίας του παιδιού σας ή μέσω email, κάθε απόγευμα.

Parent Blog
Παρακαλούμε όπως ανατρέχετε καθημερινά στο Parent blog του σχολείου:
parentblog.deschool.eu, καθώς και στη σελίδα μας στο facebook.  Στο Parent blog
θα μπορείτε να βλέπετε όλες τις ενημερώσεις, τον προγραμματισμό και τα νέα μας. 
Τέλος, σας εφιστούμε την προσοχή στη Συμφωνία Σχολείου- Γονέων, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής επικοινωνίας μας με τους γονείς (σελ 40-43).
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01 Απουσίες & αλλαγές στα σχολικά δρομολόγια

Γραφείο Κίνησης  210 8979582
transport@deschool.eu

02 Μαθησιακή πορεία (παιδαγωγικά)

Γραμματεία 10:30- 13:30

210 965 6691

210 965 3651 

210 965 3301

dimotiko@deschool.eu

finance@deschool.eu 
(μόνο για οικονομικά 
ζητήματα)

Ραντεβού για συνάντηση με:
α. τη δασκάλα της τάξης

β. την υπεύθυνη παιδαγωγικών ζητημάτων 

γ. διευθυντές  ελληνικού ή αγγλικού τμήματος

03 Σχολική ζωή & καθημερινότητα

04 Μαθήματα ξένων γλωσσών, ύλη, βιβλία

05 Οικονομικά ζητήματα

06 Διαγωγή & συναίσθημα

07 Parent blog, coding,  i-pad, osmo

08
Διατροφή, φυσική αγωγή,  
φυσική κατάσταση  παιδιών

Επικοινωνία με την Δρ.Μπίλη Κωνσταντάρα (CEO) γίνεται μόνο κατόπιν 
ραντεβού  και εφόσον πρώτα έχετε απευθυνθεί στους αρμόδιους για το κάθε 
ζήτημα.

Για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας σας με το σχολείο μας, αλλά 
και τη διευθέτηση συγκεκριμένων ζητημάτων επικοινωνείτε  
με τους ανθρώπους μας.

10:30- 13:30



Εγγραφές
Στην Α τάξη του Δημοτικού εγγράφονται οι μαθητές που έχουν γίνει δεκτοί σύμφωνα με 
την  ισχύουσα διαδικασία αξιολόγησης των μαθητών .
Στις επόμενες τάξεις, είναι δυνατόν να γίνει δεκτός περιορισμένος αριθμός μαθητών 
άλλων σχολείων σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία αξιολόγησης των μαθητών .

Μαθησιακές επιδόσεις
Οι επιδόσεις των μαθητών ελέγχονται  από τους υπεύθυνους δασκάλους των μαθημάτων, 
μέσω αξιολογήσεων, που πραγματοποιούνται τακτικά στο πλαίσιο του σχολικού 
προγράμματος.

Χαρακτηρισμός της διαγωγής
Οι διαταραχές συμπεριφοράς αποτελούν ζήτημα συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και 
γονέων για την καλύτερη δυνατή, παιδαγωγική αντιμετώπιση του θέματος. Η αλλαγή 
περιβάλλοντος του μαθητή αποτελεί παιδαγωγική πρόταση αντιμετώπισης και γίνεται με 
τη σύμφωνη γνώμη των παιδαγωγικά υπευθύνων, όταν πρόκειται για αλλαγή τμήματος ή 
με τη συναίνεση των γονέων, όταν πρόκειται για αλλαγή σχολείου. 
Η μη επανεγγραφή ή απομάκρυνση μαθητή από το σχολείο κατά τη διάρκεια του 
σχολικού έτους επιτρέπεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν.4713/2020:
1) για παράβαση του εσωτερικού κανονισμού του σχολείου, με απόφαση του συλλόγου

διδασκόντων.
2) για πειθαρχικό παράπτωμα του μαθητή, με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων.
3) μη ολοσχερούς εξόφλησης διδάκτρων δύο σχολικών ετών.

Για την εγγραφή στην Πρώτη τάξη απαιτούνται:
Α. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία 

μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο τρίμηνο πριν την εγγραφή και 
στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.

Β. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Γ. Ιατρικό Δελτίο Υγείας (Παρέχεται από το σχολείο)
Δ. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Παρέχεται από το σχολείο)
Ε. Βεβαίωση φοίτησης από το Νηπιαγωγείο.

Μετεγγραφή μαθητών
Μετεγγραφή μαθητών του Δημοτικού Σχολείου επιτρέπεται μετά από αίτηση που 
υποβάλλουν οι γονείς του μαθητή για μετεγγραφή του σε άλλο σχολείο, είτε με δική τους 
πρωτοβουλία ή κατόπιν υπόδειξης του συλλόγου Διδασκόντων ή της Διεύθυνσης του 
σχολείου και τη σύμφωνη γνώμη των γονέων.
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Μαθητές, δραστηριότητες

Εκπαιδευτικές επισκέψεις
Για τη συμμετοχή των παιδιών σε εκπαιδευτικές επισκέψεις απαιτείται η συμπλήρωση 
και υπογραφή της γονικής συναίνεσης που παρατίθεται στο παράρτημα και που έχει 
ετήσια ισχύ.
Αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της μαθησιακής διαδικασίας. Τις προγραμματίζουμε έτσι 
ώστε να συμπίπτουν με την τρέχουσα θεματική ενότητα που εξετάζουμε, με αποτέλεσμα 
να παρέχει στα παιδιά τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με εμπειρίες και διδακτικό υλικό 
που δεν μπορούμε να αναπαράγουμε στο σχολείο.

Η σχολική βιβλιοθήκη
Η Βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων για τα παιδιά που θέλουν να 
διαβάσουν κάποιο βιβλίο. Οι μαθητές κάθε τάξης επισκέπτονται τη βιβλιοθήκη σε τακτικά 
διαστήματα για να δανείζονται βιβλία για το σπίτι. Παρακαλούμε να υπενθυμίζετε στα παιδιά 
να προσέχουν τα βιβλία τα οποία δανείζονται και να τηρούν τους κανόνες της δανειστικής 
βιβλιοθήκης σχετικά με τη φύλαξη και την επιστροφή των βιβλίων στο σχολείο. 

Το Βιβλιόσπιτο
Στο Δες αγαπάμε το διάβασμα και την έμπνευση! Γι’ αυτό βρήκαμε τον ιδανικό τρόπο να  
τα συνδυάσουμε έχοντας δημιουργήσει το βιβλιόσπιτο! Κάθε παιδί που θέλει να συμμετέχει 
πρέπει να φέρει ένα βιβλίο για το βιβλιόσπιτο και μπορεί να δανειστεί κάποιο άλλο βιβλίο και 
να το διαβάσει στο σπιτάκι του κήπου, απολαμβάνοντας το ήρεμο περιβάλλον και την 
ευφάνταστη τοποθεσία που κάνουν τη λογοτεχνία μια μαγική εμπειρία . Τα παιδιά είναι 
οι βιβλιοθηκονόμοι του βιβλιόσπιτου και έχουν αναλάβει τη διαχείριση των δανεισμών γιατί 
η εμπειρία του λογοτεχνικού διαβάσματος είναι για μας μια ολοκληρωτική διαδρομή που 
αφορά όλα τα στάδια και ενισχύει την αίσθηση της ευθύνης και της αγάπης για την 
λογοτεχνία.
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Εργασίες για το σπίτι
Είναι απαραίτητο τα παιδιά να μάθουν να αναγνωρίζουν την αξία της σκληρής δουλειάς 
γι’ αυτό, οι εργασίες είναι ειδικά διαμορφωμένες, ώστε να επιτρέπουν στα παιδιά  
να εξασκούνται περαιτέρω στη διδακτέα ύλη αλλά να είναι και διασκεδαστικές!  
Οι γονείς πρέπει να φροντίζετε, ώστε οι εργασίες να γίνονται σε περιβάλλον που  
δεν αποσπά την προσοχή τους αλλά και να ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να είναι τα ίδια 
υπεύθυνα να ολοκληρώνουν μόνα τους τις εργασίες τους. Είναι σημαντικό να επαινείτε 
τα παιδιά για την προσπάθειά τους αλλά και να μας ενημερώνετε σε περίπτωση που για 
κάποια εργασία το παιδί σας κατέβαλλε ιδιαίτερη προσπάθεια για την ολοκλήρωσή της. 
Για παιδιά που λείπουν για μεγάλο διάστημα από το σχολείο κατά τη διάρκεια του 
τριμήνου, οι δάσκαλοι μας έχουν τη δυνατότητα να αναθέτουν διαφοροποιημένες 
εργασίες για το σπίτι.

Ο σκοπός των εργασιών είναι να δώσουν στα παιδιά τη δυνατότητα: 
• να αναπτύξουν την ικανότητα αυτόνομης μάθησης, σύμφωνα με τα πρότυπα 

της διδασκαλίας μέσω δραστηριοτήτων και παροχής εναυσμάτων προς διερεύνηση

• επανάληψης και περαιτέρω εξάσκησης συγκεκριμένων δεξιοτήτων, εννοιών και ύλης

• να χρησιμοποιήσουν τη δημιουργικότητά τους

• να εξασκηθούν στη χρήση διαφόρων μαθησιακών εργαλείων καθώς και να ανατρέξουν
σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θεματολογία 

• να αναπτύξουν την αυτοπεποίθηση και την αυτοπειθαρχία που χρειάζεται, 
ώστε να μελετούν με όλο και πιο αυτόνομο τρόπο. 

Μέσω των εργασιών αυτών, οι γονείς ενημερώνονται σχετικά με τη σχολική ύλη  
της προηγούμενης εβδομάδας. 

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα 
Το πρόγραμμα του Σχολείου μας διαμορφώνεται βάσει του IB Primary Years IB 
Curriculum, ακολουθώντας την ύλη του Υπουργείου Παιδείας.  
Όλα μας τα μαθήματα προσαρμόζονται και διδάσκονται ανά θεματικές ενότητες. 
Όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως ηλικιακής ομάδας, εντρυφούν στο S.T.E.Α.M.  
(Science Technology, Engineering, Αrts, Mathematics) και ανακαλύπτουν τη γνώση 
μετέχοντας σε βιωματικά δρώμενα.
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Όλα τα μαθήματα παραδίδονται από εξειδικευμένους δασκάλους και το εβδομαδιαίο 
πρόγραμμα της κάθε τάξης περιλαμβάνει τα εξής:

• μουσική
• art
• δεύτερη γλώσσα 

με επιλογή ανάμεσα σε γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά ή ιταλικά,

• φιλοσοφία
• συναισθηματική αγωγή
• γυμναστική
• yoga

Κάθε εβδομάδα το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα επιλογής:
• tennis 
• tae kwo do
• ενόργανη

από έμπειρους προπονητές 

Τήρηση του ωραρίου 
Η τήρηση του ωριαίου προγράμματος είναι πρωτίστης σημασίας και εκτιμούμε ιδιαίτερα 
την αρωγή των γονέων σε αυτήν μας την προσπάθεια. Όταν ένα παιδί καταφτάνει μετά 
από την προβλεπόμενη ώρα έναρξης των μαθημάτων θα πρέπει να συνοδεύεται  
στη γραμματεία του σχολείου από τον ενήλικα που το μετέφερε, ώστε να δηλώνεται  
η παρουσία του. Παρακαλούμε υποστηρίξτε τα παιδιά σας, διασφαλίζοντας την έγκαιρη 
άφιξη τους στο σχολείο. Αυτό τους επιτρέπει να έχουν τον απαραίτητο χρόνο, ώστε  
να προετοιμαστούν κατάλληλα για τις σχολικές δραστηριότητες, καθώς και  
να ενημερωθούν για τις προβλεπόμενες δράσεις της ημέρας. 



CHILDREN  
LEARN WITHIN 

A SAFE &  
SUPPORTIVE  

ENVIRONMENT 



Σχολικοί Κανόνες 
Περιμένουμε από τους μαθητές μας: 
• να συμπεριφέρονται στους άλλους με ευγένεια και σεβασμό
• να σέβονται τα προσωπικά αντικείμενα των άλλων καθώς και τους χώρους

του σχολείου
• να είναι ειλικρινείς
• να είναι συνεπείς στο πρόγραμμα και στις υποχρεώσεις τους
• να σέβονται το περιβάλλον, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο
• να σέβονται τις πεποιθήσεις και τα έθιμα άλλων λαών
• να έρχονται ενδεδυμένοι με τη σχολική στολή
Σε περίπτωση παράβασης των κανονισμών του Σχολείου και διαπίστωσης αρνητικών
συμπεριφορών, οι μαθητές θα πρέπει να παραλαμβάνονται εκτάκτως από τους γονείς
τους.

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, οι μαθητές: 
• να παίζουν προσεκτικά, σεβόμενοι το ζωτικό χώρο και την ασφάλεια

των συμμαθητών τους
• να παραμένουν στους χώρους που έχουν οριστεί.
• ποτέ να μην παίζουν στις τουαλέτες
• να χρησιμοποιούν τους κάδους
• να ενημερώνουν ένα μέλος του διδακτικού προσωπικού που βρίσκεται

σε εφημερία ή τους δασκάλους της τάξης τους για οποιοδήποτε περιστατικό
τους δημιουργεί αναστάτωση

• να μην πλησιάζουν, χωρίς τη συνοδεία του υπεύθυνου δασκάλου,
τον χώρο των ζώων

• Φθορές που προκαλούνται στις εγκαταστάσεις του Σχολείου από την παράβαση
των κανονισμών θα επιβαρύνουν οικονομικά τους υπαίτιους.
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Στολή
Πιστεύουμε ότι η στολή μας συμβάλλει στο να καλλιεργείται η αίσθηση του ανήκειν 
ανάμεσα στους μαθητές μας και προάγει το συναίσθημα της περηφάνιας που ανήκουν 
στη σχολική μας κοινότητα. Όλοι οι μαθητές επιβάλλεται να έρχονται στο σχολείο 
ενδεδυμένοι με την σχολική στολή. Η επίσημη στολή του Σχολείου είναι υποχρεωτική 
σε επίσημες εορτές, παραμονές εθνικών εορτών, σε επισκέψεις των μαθητών/τριων  
σε δραστηριότητες εκτός Σχολείου και σε κάθε άλλη εορταστική περίσταση 

Free Friday
Την τελευταία Παρασκευή κάθε μήνα τα παιδιά θα μπορούν να φορούν  
τα ρούχα της επιλογής τους και να καλύπτουν έτσι την ανάγκη τους για  
πιο ευφάνταστες εμφανίσεις! Τα τμήματα που στο πρόγραμμα τους έχουν sports 
θα πρέπει να φορούν ανάλογα ρούχα. Επίσης, σε περίπτωση προγραμματισμένης 
δραστηριότητας ή εκπαιδευτικής επίσκεψης, η στολή, όπως και τις υπόλοιπες ημέρες 
του μήνα είναι υποχρεωτική.

Κοσμήματα 
Για λόγους υγιεινής και ασφάλειας, ζητάμε οι μαθητές να μην φέρουν κοσμήματα  
στο σχολείο, εκτός από απλά ρολόγια (για τα οποία καθίστανται υπεύθυνοι οι ίδιοι 
οι μαθητές). Οι μαθήτριες με τρυπημένα αυτιά μπορούν να φορούν μόνο διακριτικά 
σκουλαρίκια. 

Εμφάνιση
Στο σχολείο δεν επιτρέπονται το μακιγιάζ και το βερνίκι νυχιών.
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Σχολικά γεύματα 
Το σχολείο καταβάλλει κάθε προσπάθεια να καλλιεργήσει 
υγιεινές διατροφικές συνήθειες στους μαθητές. 

Μεσημεριανό γεύμα
Το σχολείο μας παρέχει γεύματα προαιρετικά. Το πρόγραμμα διατροφής του σχολείου  
σας κοινοποιείται στην πλατφόρμα σε μηνιαία βάση. Όποιος γονέας επιθυμεί, έχει  
τη δυνατότητα να αναλαμβάνει προσωπικά τη σίτιση του παιδιού του. Δεν παρέχεται  
η δυνατότητα ζεστάματος του φαγητού στο σχολείο.  
Το φαγητό από το σπίτι θα πρέπει να αποθηκεύεται και να μεταφέρεται σε κατάλληλα 
σκεύη (όχι γυάλινα).  
Δεν επιτρέπεται να καταναλώνονται στο σχολείο ζεστά ροφήματα ή ροφήματα με 
ανθρακικό, γλυκά ή σοκολάτες. 

Διαλείμματα
Τα παιδιά ενθαρρύνονται να φέρνουν ένα υγιεινό κολατσιό για τα διαλείμματα.  
Η υπεύθυνη φυσικής αγωγής προτείνει ένα φρούτο και ένα υγιεινό σνακ όπως  
μια μπάρα δημητριακών με χαμηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη.  
Τα παιδιά επιτρέπεται να τρώνε σε όλα τα διαλείμματα. Τα γλυκά, οι σοκολάτες και 
τα πατατάκια δεν επιτρέπονται. Επιπροσθέτως, ζητάμε να μην τους δίνετε σταφύλια, 
κεράσια ή ξηρούς καρπούς, για λόγους ασφαλείας. 



EVERY CHILD 
LEARNS IN ITS 

OWN WAY
AND IN ITS  
OWN TIME



Δίδακτρα & Προθεσμίες πληρωμής
Τα σχολικά δίδακτρα πληρώνονται με μία προκαταβολή και μετέπειτα σε τρεις δόσεις,  
η κάθε μία ανά τρίμηνο. Η πρώτη δόση είναι πληρωτέα έως και την 5η Σεπτεμβρίου,  
η δεύτερη δόση έως και την 5η Δεκεμβρίου και η τρίτη και τελευταία δόση έως και
την 5η Φεβρουαρίου. Για κάθε ημέρα καθυστέρησης της δόσης προστίθενται τόκοι 
υπερημερίας. Τα δίδακτρα υπολογίζονται σε ετήσια βάση και αφορούν τη
συνολική φοίτηση του παιδιού. Η απουσία του παιδιού από το σχολείο για οποιοδήποτε
λόγο δε συνεπάγεται έκπτωση στα συμφωνηθέντα δίδακτρα ούτε δικαιολογεί μείωση
του ποσού των διδάκτρων.
Δεν παρέχονται εκπτώσεις λόγω απουσίας. Στην περίπτωση που επιθυμείτε
να διαγράψετε το παιδί σας από το σχολείο, απαιτείται έγγραφη ειδοποίηση δύο μήνες 
πριν. Επιστροφή διδάκτρων δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί σε καμία περίπτωση. 
Το ποσό της προκαταβολής δεν επιστρέφεται μετά την πάροδο πέντε ημερών από
την κατάθεση της.  
Σε περίπτωση ασυνέπειας κατά την καταβολή των δόσεων, το σχολείο διατηρεί
το δικαίωμα να διακόψει παροχές όπως η μεταφορά προς και από το σχολείο,  
η σίτιση και η πρόσβαση στην πλατφόρμα.
Σε περίπτωση μη ολοσχερούς εξόφλησης διδάκτρων δύο σχολικών ετών, το 
σχολείο διατηρεί το δικαίωμα μη επανεγγραφής του μαθητή/ της 
μαθήτριας ,σύμφωνα με τον υπ’ αριθμόν 4713 νόμο.
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Για την ομαλή λειτουργία του σχολείου μας 

Ζητάμε από τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας 
να ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να τηρούν τα ακόλουθα: 
• να συμπεριφέρονται με τρόπο που να προάγει την ασφάλεια, 

τόσο τη δική τους όσο και των γύρω τους,
• να τηρούν όλους τους κανόνες ασφαλείας του σχολείου και ειδικότερα 

τις οδηγίες που δίνει το προσωπικό σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης,
• να σέβονται τους χώρους και τον εξοπλισμό του σχολείου. 

Τηρούμε απαρέγκλιτα τις υποχρεώσεις μας σε ό,τι αφορά την Υγιεινή και Ασφάλεια  
και πληρούμε συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, ώστε να διασφαλίζουμε  
ότι όλα τα παιδιά και οι ενήλικες στο σχολείο είναι ενήμεροι για τη σχετική νομοθεσία  
και λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα τήρησης των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας. 
Οι γονείς παρακαλούνται να τηρούν αυτές τις προδιαγραφές απαρέγκλιτα, ώστε να  
μας βοηθήσουν να διασφαλίσουμε την υγιεινή και ασφάλεια των χώρων του σχολείου. 
Πολλά μέλη του προσωπικού μας είναι πιστοποιημένα στη χορήγηση Πρώτων Βοηθειών 
και οι γονείς ενημερώνονται για τυχόν τραυματισμούς των παιδιών τους κατά τη διάρκεια 
της σχολικής ημέρας. 
Οι γονείς δεν θα πλησιάζουν τα παιδιά στο σχολικό προαύλιο ή σε οποιαδήποτε άλλο 
χώρο του σχολείου, κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας για να συζητήσουν ζητήματα 
συμπεριφοράς και διαγωγής. Εάν έχετε κάποια ανησυχία, παρακαλούμε  
να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση του σχολείου.

Αντηλιακή προστασία
Ενθαρρύνουμε τα παιδιά να προφυλάσσονται από τη βλαβερή ηλιακή ακτινοβολία, 
ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. Παρακαλούμε όπως στείλετε στο σχολείο ένα 
καπέλο, στο οποίο να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του παιδιού. Θα παραμένει  
στην τάξη, στο προσωπικό του ερμάριο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν είναι 
απαραίτητο να προστατευθεί από την ηλιακή ακτινοβολία. Παρακαλούμε επίσης όπως 
εφαρμόζετε αντηλιακό γαλάκτωμα στα παιδιά πριν την προσέλευσή τους στο σχολείο.

Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα μη επανεγγραφής η απομάκρυνσης μαθητή ή 
μαθήτριας στην περίπτωση πειθαρχικού παραπτώματος ή παράβαση του 
εσωτερικού κανονισμού του σχολείου, κατόπιν διαπιστώσεως και αποφάσεως του 
συλλόγου διδασκόντων και σύμφωνα με τον υπ’ αριθμόν 4713 νόμο.
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Φαρμακευτική αγωγή 
Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να φέρουν οποιουδήποτε είδους φάρμακα μαζί τους.  
Το σχολείο επιτρέπεται, βάσει νόμου, να διαθέτει μόνο αναλγητικά φάρμακα  
στο φαρμακείο. Η χορήγηση τους γίνεται μόνο μετά από γραπτή έγκριση των γονέων,  
οι οποίοι ορίζουν και τη δοσολογία τους. Στην περίπτωση που, εκτάκτως, απαιτείται  
η χορήγηση οποιουδήποτε άλλου φαρμάκου θα πρέπει οι γονείς να το προσκομίζουν  
στο σχολείο με γραπτές οδηγίες και την γραπτή έγκρισή τους για την χορήγησή του. 

Θα πρέπει να τηρείτε ενήμερο το σχολείο για τυχόν ζητήματα υγείας που ανακύπτουν 
στο παιδί σας και να ενημερώνετε άμεσα σε περίπτωση λοιμώδους νόσου ή δερματικής 
πάθησης. Στην περίπτωση που το παιδί σας ασθενήσει κατά τη διάρκεια της σχολικής 
ημέρας θα σας ειδοποιήσουμε, ώστε να έρθετε να το παραλάβετε. 
Οι γονείς θα πρέπει να γνωστοποιήσουν στο σχολείο, με την αίτηση εγγραφής, τυχόν 
ιατρικές ιδιαιτερότητες των παιδιών πχ. αλλεργίες σε τρόφιμα, διαβήτης, επιληψία, 
αναπνευστικά ή καρδιολογικά προβλήματα, εγχειρήσεις και οποιαδήποτε άλλη πάθηση. 
Σε κάθε περίπτωση, το σχολείο δε φέρει ευθύνη για την αντιμετώπιση  
των συμπτωμάτων οποιασδήποτε πάθησης, παρά μόνο για την έγκαιρη ενημέρωση  
των γονέων και την κλήση των αρμόδιων ιατρικών αρχών. Ενημέρωση θα πρέπει 
να γίνεται και στην περίπτωση συναισθηματικών δυσκολιών που σχετίζονται με 
συγκεκριμένες, έστω και παροδικές καταστάσεις. Η έλλειψη ενημέρωσης για τέτοιου 
είδους ζητήματα είναι επικίνδυνη για την υγεία του παιδιού.

Ψείρες
Να ελέγχετε τα μαλλιά των παιδιών σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα.  
Εάν εντοπιστούν ψείρες στο παιδί σας παρακαλούμε να μην το στείλετε στο σχολείο  
έως ότου να υποχωρήσουν. Θα πρέπει να ενημερώνετε σχετικά το σχολείο, ώστε 
να μπορέσουμε να ειδοποιήσουμε τους γονείς των άλλων παιδιών της τάξης.

Είναι απαραίτητο να υποβάλλετε, συμπληρωμένο, 
το ατομικό δελτίο υγείας του παιδιού σας  
στη Γραμματεία του σχολείου κατά την εγγραφή.
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Πρακτικά ζητήματα 
Απολεσθέντα αντικείμενα 
Είναι απαραίτητο σε όλα τα προσωπικά είδη των παιδιών, τα ρούχα και τον εξοπλισμό 
τους (σχολική τσάντα, θήκη για το μεσημεριανό γεύμα, μπουκάλι νερού κ.τ.λ.) 
να αναγράφεται καθαρογραμμένα το ονοματεπώνυμο του εκάστοτε μαθητή. 
Σε περίπτωση απώλειας προσωπικών αντικειμένων το σχολείο δε φέρει καμία ευθύνη.  
Η επικοινωνία για τα απολεσθέντα αντικείμενα γίνεται μέσω email κάθε Παρασκευή.

Σχολικές τσάντες & εξοπλισμός
Κάθε μαθητής διαθέτει ερμάριο στην τάξη του με δικό του κλειδί. Εκεί φυλάσσεται  
η τσάντα και ο σχολικός του εξοπλισμός από Δευτέρα έως Παρασκευή. Οι σχολικές 
τσάντες παραμένουν στο σχολείο καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και μεταφέρονται 
στο σπίτι κάθε Παρασκευή. Οι ογκώδεις σχολικές τσάντες είναι ακατάλληλες, καθώς  
δε χωράνε στα ντουλάπια των παιδιών και δε θα γίνονται δεκτές στο σχολείο. Οι τσάντες 
διατίθενται από το σχολείο, είναι ανατομικά μελετημένες σε μέγεθος και σχεδιασμό 
κατάλληλες για τα παιδιά και το σχολείο και παρέχονται αντί οικονομικής τιμής. 
Σε καθημερινή βάση, μεταφέρεται στο σπίτι μόνο ο φάκελος επικοινωνίας,  
με τον οποίο σας στέλνουμε τυχόν ενημερώσεις, δηλώσεις συμμετοχής και  
άλλα έντυπα του σχολείου.  
Οι μαθητές θα πρέπει να φέρνουν στο σχολείο:

• κατάλληλη θήκη τροφίμων για τα γεύματά τους 
(απαραίτητο ένα φρούτο για κολατσιό)

• ένα παγούρι, που μπορούν να γεμίζουν στο σχολείο

• τον κατάλληλο εξοπλισμό ανάλογα με το πρόγραμμά τους 
(μαθήματα art, μουσικής και sports επιλογής)

iPad
Κάθε μαθητής θα πρέπει να προσκομίσει στο σχολείο ένα iPad (καλή κατάσταση και 
λειτουργικό) με τον φορτιστή του, το οποίο φυλάσσεται στο σχολείο.  
Τα iPad μπορούν να παραδίδονται στους μαθητές, μόνο κατόπιν επικοινωνίας του 
κηδεμόνα με το σχολείο και εφ’ όσον δεν προβλέπεται εγκατάσταση λογισμικών 
από το σχολείο και να επιστρέφονται τη Δευτέρα το πρωί στο σχολείο. 
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Για την παράδοση και παραλαβή τους είναι απαραίτητη η υπογραφή του γονέα- 
κηδεμόνα στο ανάλογο έντυπο του σχολείου. Σε περίπτωση καθυστερημένης 
επιστροφής, το διδακτικό προσωπικό δεν ευθύνεται για τη μη έγκαιρη ενημέρωση  
των εκπαιδευτικών λογισμικών καθώς επίσης και την ορθή λειτουργία τους.  
Τα iPad χρησιμοποιούνται στο μάθημα πληροφορικής και σε όποιο μάθημα κρίνει 
απαραίτητο ο εκάστοτε δάσκαλος. Η χρήση του ipad είναι αποκλειστικά εκπαιδευτική 
γι’ αυτό και το περιεχόμενο των διαθέσιμων εφαρμογών πρέπει να εγκαθίσταται και να 
ελέγχεται αποκλειστικά από τον υπεύθυνο διδάσκοντα. Τα ipad δεν επιτρέπεται  
να περιέχουν λογισμικά και εφαρμογές μη εκπαιδευτικού περιεχομένου. Σε περίπτωση 
που διαπιστωθεί μη εγκεκριμένο περιεχόμενο, αυτό θα διαγράφεται.

Παιχνίδια και προσωπικά αντικείμενα
Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να φέρνουν παιχνίδια στο σχολείο, εκτός εάν έχει ζητηθεί από  
τον εκπαιδευτικό της τάξης. Σας εφιστούμε την προσοχή στο ότι τα ηλεκτρονικά 
παιχνίδια και τα κινητά δεν επιτρέπονται στους χώρους του σχολείου ούτε στο σχολικό 
λεωφορείο. Για τα αντικείμενα που φέρνουν τα παιδιά στο σχολείο στο πλαίσιο μαθησιακών 
δραστηριοτήτων, καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να φυλάσσονται.  
Για οποιαδήποτε απώλεια ή φθορά αντικειμένων που τα παιδιά φέρνουν στο σχολείο, εκτός 
δραστηριοτήτων, δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη. 

Γενέθλια 
Για λόγους υγιεινής διατροφής επιτρέπονται μόνο τα κεράσματα με ατομικά κεϊκ.  
Εάν θέλετε να μοιράσετε προσκλήσεις, οι δασκάλες της τάξης θα σας βοηθήσουν  
να τις μοιράσετε μόνον εφόσον δοθούν σε όλους τους μαθητές. Εάν αποφασίσετε  
να οργανώσετε τη γιορτή του παιδιού σε κλειστό κύκλο, θα πρέπει να μοιράσετε  
οι ίδιοι τις προσκλήσεις. Μην ξεχνάτε πόσο επώδυνο μπορεί να είναι για ένα παιδί  
να μην το καλούν σε μια γιορτή στην οποία συμμετέχουν οι συμμαθητές του.  
Το σχολείο δεν παρέχει ομαδικές λίστες με στοιχεία επικοινωνίας των υπολοίπων  
γονέων του τμήματος ή της τάξης.

Επισκέπτες 
Η εξωτερική πύλη του σχολείου παραμένει κλειδωμένη καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής 
ημέρας. Οι επισκέπτες στο σχολείο (περιλαμβανομένων των γονέων) θα πρέπει να 
εισέρχονται στο σχολείο μέσω της κεντρικής πύλης και να δηλώνουν το όνομα τους, ώστε  
να καταγράφονται στο βιβλίο επισκεπτών, εάν πρόκειται να παραμείνουν στους χώρους  
του σχολείου. Αυτό είναι απαραίτητο σε περίπτωση έκτακτης εκκένωσης. Στους επισκέπτες 
θα χορηγείται καρτέλα επισκέπτη, την οποία θα πρέπει να φέρουν όσο βρίσκονται στους 
χώρους του σχολείου και να την επιστρέφουν πριν την αποχώρησή τους.

Αργίες και Εθνικές Εορτές
Το Σχολείο παραμένει κλειστό και ακολουθεί μειωμένο πρόγραμμα την παραμονή  
των εθνικών εορτών, σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας.



PLAY IS  
THE HIGHEST 

FORM OF  
RESEARCH
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Μεταφορά από & προς το σχολείο
Με σχολικό
Παρακαλούμε πάντα να καταφτάνετε στο συμφωνημένο σημείο παραλαβής  
στην καθορισμένη ώρα. Για λόγους ασφαλείας και συνέπειας τα σχολικά λεωφορεία  
δεν περιμένουν μαθητές που έχουν καθυστερήσει κατά τη παραλαβή ή παράδοση.
Μέσα στο σχολικό οι μαθητές πρέπει να παραμένουν καθιστοί καθ’ όλη τη διάρκεια  
του ταξιδιού, με τη ζώνη ασφαλείας δεμένη. 
Δεν επιτρέπεται:

• να γυρνούν προς τα πίσω και να στηρίζονται στο πίσω κάθισμα 
για να συνομιλούν με συμμαθητές τους, 

• να καταναλώνουν φαγητά ή ποτά, ούτε να μασάνε τσίχλα,

• να κάθονται πλαγίως με τα πόδια τους στο διάδρομο ανάμεσα στα καθίσματα,

• να έχουν πάσης φύσεως ηλεκτρονικά παιχνίδια ή κινητά τηλέφωνα.

Με αυτοκίνητο
Οι γονείς του Δημοτικού θα πρέπει να παραδίδουν και να παραλαμβάνουν  
τους μαθητές στην κεντρική πύλη. Στο σημείο αυτό υπάρχει υπεύθυνος ασφαλείας.  
Το απόγευμα τα παιδιά παραμένουν σε προκαθορισμένη αίθουσα έως ότου 
καταφτάσουν οι γονείς τους για να τα παραλάβουν από την κεντρική πύλη. 
Όταν αφήνετε το παιδί σας το πρωί παρακαλούμε να οδηγείτε αργά και προσεκτικά,  
με τη χαμηλότερη δυνατή ταχύτητα (ανώτατο όριο 30Km) ήδη από τους πρόποδες  
του λόφου και να μην προσπερνάτε τα σχολικά λεωφορεία. Κατά την αναχώρησή σας 
μέσω της κεντρικής πύλης, δώστε προτεραιότητα στα εισερχόμενα οχήματα.

Έκτακτη παραλαβή των παιδιών 
Σε περίπτωση που χρειαστείτε να παραλάβετε το παιδί σας πριν από τη λήξη  
της σχολικής ημέρας θα πρέπει να ενημερώνετε τη γραμματεία. Οι υπεύθυνοι  
του σχολείου συνοδεύουν το παιδί σας ως την κεντρική πύλη. Για να γνωρίζουμε  
τον ακριβή αριθμό των μαθητών στους χώρους του σχολείου σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης, καθώς και για την έγκαιρη ενημέρωση των καταστάσεων σχολικής μεταφοράς 
και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών λεωφορείων, οι δασκάλες των τάξεων  
θα επιτρέπουν την αναχώρηση των παιδιών μόνον εφόσον παραλάβουν τη σχετική  
άδεια αναχώρησης από τη γραμματεία. 
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Όταν παραλαμβάνετε το παιδί σας το απόγευμα
•Οι μαθητές παραλαμβάνονται από την κεντρική πύλη μετά την αναχώρηση 

των σχολικών λεωφορείων και τα αυτοκίνητα αναχωρούν το συντομότερο δυνατό. 
Οι γονείς πρέπει να επιβλέπουν προσεκτικά τα παιδιά τους όσο εκείνα κατευθύνονται 
διαμέσου του προαύλιου χώρου του σχολείου προς τα αυτοκίνητά τους

• Η παραλαβή μαθητών-μαθητριών πρέπει να γίνεται αυστηρά με τη λήξη 
του σχολικού ωραρίου

• Να οδηγείτε πάντα αργά και προσεκτικά όταν βρίσκεστε στον προαύλιο χώρο 
του σχολείου. Ποτέ μην προσπαθείτε να διέρχεστε με το όχημά σας διαμέσου 
μιας ομάδας μαθητών

Αλλαγές στο πρόγραμμα σχολικής μεταφοράς
Οποιεσδήποτε αλλαγές στο πρόγραμμα σχολικής μεταφοράς θα πρέπει να 
κοινοποιούνται με προφορική ενημέρωση στο γραφείο κίνησης με προφορική 
ενημέρωση του σχολείου έως τις 13:30 το μεσημέρι. Τηλεφωνικές ενημερώσεις γίνονται 
δεκτές μόνον εφόσον η κλήση γίνει από γονέα ή νόμιμο κηδεμόνα.  
Αιτήματα τα οποία μεταβιβάζονται προφορικά από τα παιδιά δεν θα γίνονται δεκτά. 

Σε περίπτωση απουσίας του μαθητή ή άφιξης με άλλο μέσο, οι γονείς θα πρέπει  
να ενημερώνουν έγκαιρα τη συνοδό, ώστε να αποφεύγεται η καθυστέρηση της 
αναμονής. Τα κινητά τηλέφωνα των συνοδών δίδονται στους γονείς με το ξεκίνημα  
της σχολικής χρονιάς. 

Η συστηματική παράδοση μαθητή σε κάποιο άλλο πρόσωπο, εκτός του γονέα,  
θα πρέπει να δηλώνεται από την αρχή της σχολικής χρονιάς στο έντυπο εγγραφής  
ή στην γραμματεία του σχολείου και θα αποτελεί πάγια εντολή. Σε περίπτωση που 
αλλάξει εκτάκτως το πρόσωπο που παραλαμβάνει το παιδί, αυτό θα πρέπει να δηλωθεί 
γραπτώς στη γραμματεία του σχολείου εως τις 15:00. Το πρόσωπο που παραλαμβάνει  
το παιδί θα πρέπει να φέρει μαζί του αστυνομική ταυτότητα. 
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Παρουσίες 
Παρουσία στο σχολείο & απουσίες 
Η απουσία ενός μαθητή από το σχολείο αναστέλλει σε σημαντικό βαθμό την πρόοδό του 
καθώς και την συναισθηματική και κοινωνική του ωρίμανση. Οι εργασίες της τάξης  
οι οποίες δεν ολοκληρώνονται στο σχολείο σπάνια διεκπεραιώνονται με ποιοτικό τρόπο.  
Σε αρκετές δραστηριότητες οι μαθητές δουλεύουν ομαδο-συνεργατικά και αυτές  
οι πολύτιμες εμπειρίες δεν είναι δυνατόν να αναπληρωθούν. Ωστόσο, σε περίπτωση 
απουσίας θα έχετε πρόσβαση στη διδαχθείσα ύλη μέσω της πλατφόρμας. 
Το διδακτικό προσωπικό δεν μπορεί να αναθέτει εργασίες για το σπίτι στους μαθητές 
οι οποίοι λείπουν από το σχολείο, εκτός εάν έχουν ειδοποιηθεί για την απουσία 
τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν. Ακόμη και τότε, όμως, ενδέχεται να μην είναι δυνατόν 
να αναθέσουν εργασίες για το σπίτι, ειδικά εάν ο μαθητής απουσιάζει από την εισαγωγή 
νέων εννοιών. Παρακαλούμε να ενημερώνετε το σχολείο όταν σκοπεύετε να λείπετε 
σε κάποιο ταξίδι. Αυτή η αλλαγή ενδέχεται να δημιουργήσει άγχος στα παιδιά και το 
διδακτικό προσωπικό πρέπει να τηρείται ενήμερο για τυχόν αλλαγές στο οικογενειακό  
περιβάλλον των παιδιών. 

Απουσία λόγω ασθένειας
Σε περίπτωση απουσίας λόγω ασθένειας, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε 
τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το συντομότερο δυνατόν.  
Όταν τα παιδιά επιστρέψουν στο σχολείο θα πρέπει να έχουν αναρρώσει πλήρως  
και να μπορούν να συμμετέχουν σε όλες τις σχολικές δραστηριότητες. Θα πρέπει  
να μας προσκομίζετε βεβαίωση γιατρού έπειτα από την συνεχόμενη απουσία τριών 
ημερών και άνω. Επιπλέον, η βεβαίωση γιατρού είναι απαραίτητη όταν επηρεάζεται  
η συμμετοχή ενός παιδιού στις σχολικές δραστηριότητες (π.χ. για να δικαιολογήσει  
την απουσία του μαθητή από τη γυμναστική για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα).

Στοιχεία επικοινωνίας 
Είναι ζωτικής σημασίας να ενημερώνετε το σχολείο για τυχόν αλλαγές στα στοιχεία 
επικοινωνίας σας, ειδικά στον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου.  
Είναι απαραίτητα σε περίπτωση ανάγκης.
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GDPR 
Σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR), 
οι ρυθμίσεις προστασίας δεδομένων για την αλλαγή στην Ελλάδα,τέθηκαν σε ισχύ από  
τις 25 Μαΐου 2018. Αυτό αντιπροσωπεύει σημαντική μεταστροφή της νομοθεσίας και 
αντικαθιστά τον νόμο περί προστασίας δεδομένων 2472/1997 σχετικά με την προστασία του 
ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο οποίος και καταργείται.
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας που 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θεωρείται «ελεγκτής δεδομένων». 
Δεδομένης της φύσης των σχολείων και των προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται 
σε διάφορες μορφές για τη λειτουργία ενός σχολείου, κάθε ελληνικό σχολείο πρέπει να 
συμμορφωθεί στον παραπάνω κανονισμό.
Το Σχολείο Δες και το εκπαιδευτικό προσωπικό του έχουν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα 
προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων. Τα δεδομένα μπορούν να τηρούνται σε ψηφιακή 
μορφή ή σε έντυπη. Τα προσωπικά δεδομένα ορίζονται ως οποιοσδήποτε συνδυασμός 
στοιχείων δεδομένων που προσδιορίζουν ένα άτομο και παρέχουν συγκεκριμένες 
πληροφορίες σχετικά με το ίδιο το άτομο, τις οικογένειες ή τις περιστάσεις τους.

Ποια προσωπικά δεδομένα καταχωρούμε
• Προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τα μέλη της σχολικής κοινότητας 

συμπεριλαμβανομένων μαθητών και γονέων, π.χ. ονόματα, διευθύνσεις, στοιχεία 
επικοινωνίας, στοιχεία επαφής νόμιμης κηδεμονίας, ιατρικά αρχεία, φακέλους κ.ά. 

• Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που μπορεί να αποκαλυφθεί από γονείς ή άλλους 
οργανισμούς που συνεργάζονται με οικογένειες ή μέλη του διδακτικού προσωπικού

Ασφαλής αποθήκευση και πρόσβαση σε δεδομένα
Τα προσωπικά δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί τόσο σε ηλεκτρονική όσο και  
σε έντυπη μορφή, προστατεύονται από το σχολείο βάσει των παρακάτω συνθηκών.
• Το σχολείο εξασφαλίζει ότι τα συστήματα έχουν ρυθμιστεί έτσι ώστε η ύπαρξη 

προστατευμένων αρχείων να αποκρύπτεται από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες 
και να τους παρέχεται άδεια που θα καθορίζει ποια αρχεία είναι προσβάσιμα σε αυτούς

• Η πρόσβαση σε προστατευμένα δεδομένα θα ελέγχεται ανάλογα με το ρόλο του χρήστη
• Ορισμένα μέλη του προσωπικού θα έχουν πρόσβαση στα παραπάνω πληροφοριακά 

συστήματα
• Όλοι οι χρήστες χρησιμοποιούν ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης, οι κωδικοί πρόσβασης 

χρηστών δεν μοιράζονται
• Τα προσωπικά δεδομένα είναι προσβάσιμα μόνο σε υπολογιστές που προστατεύονται 

με ασφάλεια
• Τα προσωπικά δεδομένα που τηρούνται σε έντυπη μορφή, φυλάσσονται σε ασφαλές 

περιβάλλον όπου αποφεύγεται ο φυσικός κίνδυνος και η απώλειά τους
• Πρόσβαση στα έντυπα έχουν μόνο ορισμένα μέλη του προσωπικού
• Τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται μόνο σε εξοπλισμό του σχολείου 
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Πού χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα
• Χρήση των διευθύνσεων του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ηλεκτρονική 

επικοινωνία με γονείς ή κηδεμόνες μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
dimotiko@deschool.eu (για το δημοτικό) και info@deschool.eu (για το νηπιαγωγείο 
και παιδικό σταθμό)

• Χρήση των τηλεφώνων επικοινωνίας για άμεση επικοινωνία με γονείς ή κηδεμόνες, 
όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο μέσω των αριθμών τηλεφώνου του δημοτικού, 
του νηπιαγωγείου και του παιδικού σταθμού

• Χρήση των διευθύνσεων διαμονής σας από το γραφείο κίνησης, μόνο σε περίπτωση 
που χρησιμοποιείτε σχολικό, για την παραλαβή και την παράδοση των παιδιών σας

• Χρήση των φακέλων με ιατρικά δεδομένα για την διατήρηση αρχείου, απαραίτητου 
για τις ανάλογες ρυθμίσεις- προφυλάξεις στα μαθήματα της γυμναστικής, στο φαγητό 
που προσφέρεται από το Σχολείο και στην καθημερινή φροντίδα του παιδιού

Μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων υπό συνθήκες
Το σχολείο ενδέχεται να συλλέξει ή/και να μεταβιβάσει, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
νομικές διατάξεις, τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, σε μία από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις:

Αίτημα από δικαστικές, αστυνομικές και κυβερνητικές αρχές
Το σχολείο ενδέχεται να παραχωρήσει δεδομένα προς τις αρμόδιες δικαστικές, 
αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομικού αιτήματός προκειμένου να:
• συμμορφωθεί με εφαρμοστέους νόμους
• ανταποκριθεί σε κυβερνητικές έρευνες (ή έρευνες από νομικές, κυβερνητικές 

ή ημι-κυβερνητικές ή τοπικές ή Αρχές Προστασίας Δεδομένων οποιουδήποτε είδους)
• συμμορφωθεί με έγκυρη νομική διαδικασία
• προστατεύσει τα δικαιώματα και την περιουσία του
• να ανταποκριθεί σε αίτηματα του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Οικονομικών

(ονοματεπώνυμο μαθητών και γονέων, ΑΦΜ, ηλεκτρονική πλατφόρμα Myschool, 
μετεγγραφή σε νέο σχολείο)

• υποβολή αιτήματος πρόσβασης

Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι διατηρούν τα παρακάτω δικαιώματα:
• δικαίωμα ενημέρωσης 
• δικαίωμα πρόσβασης 
• δικαίωμα διόρθωσης 
• δικαίωμα διαγραφής 
• δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Όλα τα παραπάνω δικαιώματα μπορείτε να τα ασκήσετε ύστερα από γραπτή αίτησή σας 
στο Σχολείο για την προβολή όλων ή μέρους των προσωπικών δεδομένων που έχει στην 
κατοχή του το Σχολείο.



Ειδικός όρος COVID-19

Το Σχολείο υποχρεούται να λαμβάνει και να τηρεί αυστηρά όλα τα προληπτικά μέτρα για 
την αποφυγή και τον περιορισμό της διασποράς του νέου κορωνοϊού, όπως αυτά κατά 
περίπτωση εξειδικεύονται από τον ΕΟΔΥ και τα αρμόδια Υπουργεία Υγείας και Παιδείας 
& Θρησκευμάτων, αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας των σχολικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αν μαθητής του Σχολείου παρουσιάσει το παραμικρό 
σύμπτωμα που δύναται να σχετίζεται με τον νέο κορωνοϊό (π.χ. πυρετός, βήχας, κλπ) ή 
έρθει σε κοντινή επαφή με οιοδήποτε πρόσωπο που εμφανίζει τέτοιο σύμπτωμα ή, κατά 
μείζονα λόγο, με πρόσωπο που διαγνωστεί πάσχον από τον νέο κορωνοϊό, τότε οι 
γονείς υποχρεούνται άμεσα: (α) Να διατηρήσουν το τέκνο τους σε απομόνωση, 
σύμφωνα με τις οδηγίες των Αρχών και σε καμία περίπτωση να μην επιτρέψουν να έλθει 
στο Σχολείο ή και σε κοντινή επαφή με οιοδήποτε πρόσωπο φοιτά ή εργάζεται για το 
Σχολείο. (β) Να ενημερώσουν άμεσα την Διευθύντρια του Σχολείου. Επισημαίνεται ότι σε 
περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω υποχρεώσεων, αλλά και οποιουδήποτε μέτρου 
που έχει θεσπίσει ο νόμος ή έχει διατάξει η αρμόδια αρχή για να αποτραπεί η εισβολή ή 
η διάδοση μεταδοτικής ασθένειας, ιδίως του νέου κορωνοϊού, είναι ενδεχόμενο να 
αναζητηθεί αστική, αλλά και ποινική ευθύνη παντός τυχόν υπαιτίου γονέα και κηδεμόνα. 
Στην απευκταία περίπτωση εμφάνισης κρούσματος ή συρροής κρουσμάτων εντός της 
σχολικής κοινότητας και / ή μετάδοσης του νέου κορωνοϊού σε μαθητή του Σχολείου και 
/ή σε μέλος της οικογένειάς του και / ή νόσησης από COVID-19 οιουδήποτε εξ αυτών 
και υπό την προϋπόθεση ότι το Σχολείο θα έχει τηρήσει όλες τις υποχρεώσεις του εκ του 
νόμου και όλες τις οδηγίες των Αρχών, ουδεμία αξίωση ή απαίτηση θα υφίσταται κατά 
του Σχολείου για την αποζημίωση οιασδήποτε φύσεως ζημίας και / ή την 
αποκατάσταση ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης, άλλως οι γονείς και οι κηδεμόνες 
παραιτούνται ρητά από αυτό το δικαίωμα. Εάν για λόγους ανωτέρας βίας (Force 
Majeure), ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: αναστολή / απαγόρευση λειτουργίας 
σχολικών μονάδων λόγω πανδημίας, επιδημίας, εστιών μολυσματικών ασθενειών και 
οποιασδήποτε άλλης κρίσης δημόσιας υγείας, σεισμού, πυρκαγιάς, θεομηνίας, 
πολέμου, κυβερνητικής δράσης, τρομοκρατίας, ή οποιασδήποτε άλλου γεγονότος 
πέρα από τον έλεγχο του Σχολείου, καταστεί προσωρινά ή μόνιμα αδύνατη η παροχή 
από το Σχολείο εκπαιδευτικών υπηρεσιών με φυσική παρουσία, δύναται να παρέχεται 
από το Σχολείο κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, εξ αποστάσεως σύγχρονη και 
/ ή ασύγχρονη εκπαίδευση, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο και 
συνεπώς θα διατηρείται στο ακέραιο η υποχρέωση καταβολής των ίδιων 
συμφωνηθέντων διδάκτρων. Ρητά συμφωνείται ότι η εκδήλωση ανωτέρας βίας δεν θα 
παρέχει το δικαίωμα στους γονείς ή τους κηδεμόνες ή άλλους οικονομικά 
υπεύθυνους/διαδίκους να λάβουν επιστροφή ή να ζητήσουν μείωση διδάκτρων, άλλως 
παραιτούνται ρητά από αυτό το δικαίωμα. Μη παρεχόμενες πρόσθετες υπηρεσίες (π.χ. 
μεταφορά, απογευματινές δραστηριότητες, κλπ) δεν θα χρεώνονται. Σε κάθε 
περίπτωση, οι υποχρεώσεις του Σχολείου μπορούν κατά την απόλυτη διακριτική του 
ευχέρεια, να ανασταλούν μερικά ή ολικά ή να αναβληθούν αμέσως, χωρίς 
προειδοποίηση κατά τη διάρκεια των περιόδων που το Σχολείο πρέπει ή δύναται να 
κλείσει λόγω γεγονότων ανωτέρας βίας, εωσότου επίσης κατά την απόλυτη διακριτική 

του ευχέρεια, πρέπει ή δύναται να ανοίξει εκ νέου με ασφάλεια. 
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Συμφωνία 
γονέα ή κηδεμόνα & Δημοτικού σχολείου

Το σχολείο θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε:

• να παρέχει ένα ασφαλές μαθησιακό περιβάλλον το οποίο να μεριμνά για την ασφάλεια και ευημερία 
του παιδιού σας

• να παρέχει ένα άρτια ισορροπημένο πρόγραμμα, το οποίο να καλύπτει τις ατομικές ανάγκες του παιδιού σας 
και να θέτει γερά θεμέλια, προάγοντας θετικά πρότυπα εργατικότητας και υπευθυνότητας και παράλληλα 
χτίζοντας ανθεκτικές σχέσεις και παρέχοντας ευκαιρίες στα παιδιά να αναπτύξουν υπεύθυνη συμπεριφορά

• να σας τηρεί ενήμερους σχετικά με τις σχολικές δραστηριότητες και την πρόοδο του παιδιού σας ειδικότερα

• να σας ενημερώνει εάν υπάρχουν τυχόν ανησυχίες ή προβλήματα που επηρεάζουν την επίδοση 
ή τη συμπεριφορά του παιδιού σας, καθώς και όταν υπάρχει λόγος να γίνει ειδική μνεία σε κάποια επιτυχία του

• να σέβεται εσάς και το παιδί σας, χτίζοντας γερές σχέσεις που έχουν σαν βάση την ειλικρίνεια και τον αμοιβαίο 
σεβασμό

• να αντιμετωπίζει με τη δέουσα προσοχή τυχόν ανησυχίες οι οποίες εκφράζονται από γονείς ή κηδεμόνες, 
να εξετάζει το θέμα ενδελεχώς και να ενημερώνει τους γονείς ή κηδεμόνες σχετικά

Ως γονέας/κηδεμόνας, για να βοηθήσω το παιδί μου στο σχολείο, 
θα καταβάλλω κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε: 

• να διασφαλίσω ότι το παιδί μου έρχεται τακτικά στο σχολείο και καταφτάνει την προγραμματισμένη ώρα

• να θεμελιώσω καλές σχέσεις με το προσωπικό του σχολείου, οι οποίες βασίζονται στην ανοιχτή επικοινωνία, 
την ειλικρίνεια και τον αμοιβαίο σεβασμό

• να ειδοποιώ άμεσα το σχολείο για οποιεσδήποτε ανησυχίες ή προβλήματα τυχόν ανακύπτουν και ενδέχεται 
να επηρεάσουν την επίδοση ή τη συμπεριφορά του παιδιού μου

• να συμμορφώνομαι προς τις πολιτικές και οδηγίες του σχολείου

• να υποστηρίζω το παιδί μου στις εργασίες για το σπίτι, εάν έχει και σε άλλες ευκαιρίες μάθησης στο σπίτι.

• να διαβάσω το σχολικό εγχειρίδιο και τις ενημερώσεις μέσω της πλατφόρμας επικοινωνίας, της ιστοσελίδας 
του σχολείου και του φακέλου επικοινωνίας 

• να παρίσταμαι στις συγκεντρώσεις γονέων

• να είμαι ενήμερος για την σχολική ζωή του παιδιού μου 

• να διασφαλίζω ότι το παιδί μου είναι ενδεδυμένο με την κατάλληλη στολή και διαθέτει τον κατάλληλο 
εξοπλισμό, όπου χρειάζεται, ώστε να συμμετέχει στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

• να ενημερώνω άμεσα το σχολείο, είτε τηλεφωνικώς είτε γραπτώς σχετικά με την απουσία του παιδιού μου 
από το σχολείο

• να ανταποκρίνομαι με συνέπεια στην καταβολή των διδάκτρων ώστε να βοηθώ με αυτό τον τρόπο 
το σχολείο να παρέχει τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που προσδοκώ

..................................
Ημερομηνία

...................................................  ................................................... 
Ο γονέας/κηδεμόνας Το σχολείο
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Συμφωνία 
γονέα ή κηδεμόνα & Δημοτικού σχολείου

Το σχολείο θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε: 

• να παρέχει ένα ασφαλές μαθησιακό περιβάλλον το οποίο να μεριμνά για την ασφάλεια 
και ευημερία του παιδιού σας

• να παρέχει ένα άρτια ισορροπημένο πρόγραμμα, το οποίο να καλύπτει τις ατομικές ανάγκες του παιδιού σας και 
να θέτει γερά θεμέλια, προάγοντας θετικά πρότυπα εργατικότητας και υπευθυνότητας και παράλληλα χτίζοντας 
ανθεκτικές σχέσεις και παρέχοντας ευκαιρίες στα παιδιά να αναπτύξουν υπεύθυνη συμπεριφορά

• να σας τηρεί ενήμερους σχετικά με τις σχολικές δραστηριότητες και την πρόοδο του παιδιού σας ειδικότερα

• να σας ενημερώνει εάν υπάρχουν τυχόν ανησυχίες ή προβλήματα που επηρεάζουν την επίδοση ή τη συμπεριφορά 
του παιδιού σας, καθώς και όταν υπάρχει λόγος να γίνει ειδική μνεία σε κάποια επιτυχία του

• να σέβεται εσάς και το παιδί σας, χτίζοντας γερές σχέσεις που έχουν σαν βάση την ειλικρίνεια και τον αμοιβαίο 
σεβασμό

• να αντιμετωπίζει με τη δέουσα προσοχή τυχόν ανησυχίες οι οποίες εκφράζονται από γονείς ή κηδεμόνες, 
να εξετάζει το θέμα ενδελεχώς και να ενημερώνει τους γονείς ή κηδεμόνες σχετικά

Ως γονέας/κηδεμόνας, για να βοηθήσω το παιδί μου στο σχολείο, 
θα καταβάλλω κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε: 

• να διασφαλίσω ότι το παιδί μου έρχεται τακτικά στο σχολείο και καταφτάνει την προγραμματισμένη ώρα 

• να θεμελιώσω καλές σχέσεις με το προσωπικό του σχολείου, οι οποίες βασίζονται στην ανοιχτή επικοινωνία, 
την ειλικρίνεια και τον αμοιβαίο σεβασμό

• να ειδοποιώ άμεσα το σχολείο για οποιεσδήποτε ανησυχίες ή προβλήματα τυχόν ανακύπτουν και ενδέχεται 
να επηρεάσουν την επίδοση ή τη συμπεριφορά του παιδιού μου

• να συμμορφώνομαι προς τις πολιτικές και οδηγίες του σχολείου

• να υποστηρίζω το παιδί μου στις εργασίες για το σπίτι, εάν έχει και σε άλλες ευκαιρίες μάθησης στο σπίτι

• να διαβάσω το σχολικό εγχειρίδιο και τις ενημερώσεις μέσω της πλατφόρμας επικοινωνίας, της ιστοσελίδας 
του σχολείου και του φακέλου επικοινωνίας

• να παρίσταμαι στις συγκεντρώσεις γονέων

• να είμαι ενήμερος για την σχολική ζωή του παιδιού μου

• να διασφαλίζω ότι το παιδί μου είναι ενδεδυμένο με την κατάλληλη στολή και διαθέτει τον κατάλληλο 
εξοπλισμό, όπου χρειάζεται, ώστε να συμμετέχει στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες

• να ενημερώνω άμεσα το σχολείο, είτε τηλεφωνικώς είτε γραπτώς σχετικά με την απουσία του παιδιού μου 
από το σχολείο 

• να ανταποκρίνομαι με συνέπεια στην καταβολή των διδάκτρων ώστε να βοηθώ με αυτό τον τρόπο 
το σχολείο να παρέχει τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που προσδοκώ

 ..................................
Ημερομηνία

...................................................  ................................................... 
Ο γονέας/κηδεμόνας Το σχολείο 
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Συναινέσεις & υπεύθυνες δηλώσεις
γονέων ή κηδεμόνων Δημοτικού σχολείου

Σχολικό έτος 20__ - 20__ 

Ο/Η ................................................................................................., γονέας / κηδεμόνας 

του/της ............................................................................................ δηλώνω υπεύθυνα  

ότι έλαβα γνώση του σχολικού κανονισμού και συμβάλλω στην τήρηση του. Επιπλέον:

Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές επισκέψεις
Συναινώ στη μεταφορά του παιδιού μου με σχολικά λεωφορεία και στη συμμετοχή του  

στις εκπαιδευτικές επισκέψεις που έχει προγραμματίσει το Δημοτικό Σχολείο Δες για αυτό  

το σχολικό έτος.

 ...................................................  ................................................... 
Ημερομηνία Υπογραφή

Συμμετοχή σε περιβαλλοντικά προγράμματα
Συναινώ στη συμμετοχή του παιδιού μου σε περιβαλλοντικά προγράμματα, σε εθελοντικές 

δράσεις και στη φροντίδα των ζώων του Δημοτικού Σχολείου Δες για αυτό το σχολικό έτος.

 ...................................................  ................................................... 

Ημερομηνία Υπογραφή

Συναίνεση για χρήση φωτογραφικού ή ψηφιακού υλικού
Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR) και την 

πολιτική προστασίας και χρήσης προσωπικών δεδομένων του Σχολείου, δηλώνω οτι επιτρέπω 

στο Σχολείο την κατοχή, καταχώρηση και χρήση των ατομικών πληροφοριών, δικών μου και 

των φοιτούντων τέκνων, που αναγράφονται στην αίτηση εγγραφής. Αναγνωρίζω ότι διατηρώ 

το δικαίωμα της ενημέρωσης, της πρόσβασης, της διόρθωσης, της διαγραφής και του 

περιορισμού της επεξεργασίας των παραπάνω στοιχείων. Επιτρέπω τη χρήση φωτογραφικού  

ή άλλου ψηφιακού υλικού, όπου απεικονίζεται το παιδί μου για χρήση σε:

 έντυπο υλικό του σχολείου  facebook

 ιστοσελίδα του σχολείου   parent blog (πρόσβαση μόνο με κωδικό)

 ...................................................  ................................................... 
Ημερομηνία Υπογραφή
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ΕΙΜΑΣΤΕ
ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ!

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με το παιδί σας,  
σας παρακαλούμε να κλείσετε ραντεβού  

με τη Διεύθυνση του σχολείου.  
Βρισκόμαστε πάντα στη διάθεση των γονέων  
για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος.



διαδραστικό ευρωπαϊκό σχολείο
ΔΙΓΛΩΣΣΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Λόφος Μπαράκου (πάνω από Ribas), 166 72 Βάρκιζα 
T 210 9653651 | E dimotiko@deschool.eu

deschool.eu 
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