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Ο κανονισμός του σČολείου έČει γνωστοποιηθεί στο σύνολό του στους γονείς-κηδεμόνες μέσω:
του σČολικού εγČειριδίου, της ψηφιακής πλατφόρμας και των μεμονωμένων εντύπων κατά περίπτωση.
Θεωρείται, επομένως, δεδομένη η ισČύς του καθώς και η ενημέρωση των γονέων-κηδεμόνων για το 
περιεČόμενό του.
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Καλωσήρθατε στο πρώτο σας σχολείο
Ανακαλύψτε τον κόσμο και την φιλοσοφία του πρώτου σας σχολείου!

Η σιγουριά, η ζεστασιά, η ποιότητα, η αγάπη που προσφέρει το Δες 
στο παιδί είναι ανάλογη με τη σιγουριά, τη ζεστασιά, την ποιότητα  
και την αγάπη, που θα εμπνεύσει εκείνο αργότερα στους άλλους  
ως ώριμος άνθρωπος.

Θα είναι η πρώτη φορά του παιδιού στο σχολείο, όπως και σε πολλά παιδάκια! 
Η χαρά και η αγωνία είναι μεγάλη!

Πρώτη μέρα στο σχολείο, ανοίγει τα φτερά του να πετάξει!  
Φροντίστε να κοιμηθείτε, νωρίς... για να ξυπνήσετε γλυκά με ένα υπέροχο 
πρωινό. Να ζήσετε την κάθε στιγμή της πρώτης του μέρας στο σχολείο!  
Περνάνε όλα τόσο γρήγορα... σα μια στιγμή.

Να ξεκινήσετε την μέρα σας με χαμόγελα και πολλές φωτογραφίες! 
Κι εάν κλάψει; Κι εάν δεν θέλει να μείνει; Ένα όμορφο κόλπο! Ζωγραφίστε 
μια υπέροχη κόκκινη καρδούλα στο χεράκι του παιδιού σας! Θα νιώθει  
την αγάπη σας μαζί του!

Μην ξεχνάτε, ένα απλό γλυκό κέρασμα και μόνο, μπορεί να το κάνει 
ευτυχισμένο! Μαγικό να είσαι παιδί! 

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
Οι πρώτες του γερές βάσεις
Το ιδιωτικό νηπιαγωγείο Δες είναι το διαδραστικό ευρωπαϊκό σχολείο, που στοχεύει στη:

• Συναισθηματική ωρίμανση, στην εξοικείωση με το νέο κοινωνικό 
χώρο και στην αποδοχή κανόνων ατομικής και ομαδικής συμπεριφοράς.

• Ανάπτυξη των νοητικών δεξιοτήτων του παιδιού, ώστε να ταξινομεί 
και να εμπλουτίζει τις εμπειρίες και τα ερεθίσματα που δέχεται.

• Σωματική ανάπτυξη και αντίληψη, με ασκήσεις ψυχοκινητικής μέσω 
των οποίων γνωρίζει το σώμα του, ελέγχει και συντονίζει τις κινήσεις του.

Προσφέρουμε ένα άρτια ισορροπημένο αλλά και απαιτητικό πρόγραμμα, το οποίο δίνει  
τη δυνατότητα στους μαθητές μας να μάθουν με τον δικό τους τρόπο, 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 αλλά 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, 
ικανότητας ή ειδικών ικανοτήτων.

Προάγουμε την ανάπτυξη δεσμών με την τοπική και την ευρύτερη κοινωνία και  
την αίσθηση του ανήκειν σε μία κοινότητα, μέσα από τη διαπολιτισμική εκπαίδευση 
 και τη φιλανθρωπική δράση.

Αφιερώνουμε χρόνο στην ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης, η οποία 
επιτρέπει στα παιδιά να αναγνωρίζουν, να κατονομάζουν και να διαχειρίζονται  
το συναίσθημά τους προς όφελός τους, δεξιότητες απαραίτητες για τη μελλοντική 
ψυχική τους ηρεμία και τη δια βίου κοινωνικοσυναισθηματική τους ανάπτυξη,  
όπως και την αυτόνομη επίλυση προβλημάτων.

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, φωτογραφικό υλικό 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.

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

Ιστοσελίδα του σχολείου
Οι γονείς οφείλουν να ενημερώνονται από το  του σČολείου τακτικά για 

τυČόν αλλαγές στον κανονισμό λειτουργίας  καθώς και στη σελίδα μας στο Facebook. Στην 
ιστοσελίδα μας θα μπορείτε να βλέπετε τις Προγραμματισμένες Εκδηλώσεις του ΣČολείου.
Τέλος, σας εφιστούμε την προσοČή στη Συμφωνία ΣČολείου-Γονέων, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής επικοινωνίας μας με τους γονείς (σελ. 27-30).
Συναντήσεις γονέων 
Λαμβάνουν Čώρα μία φορά κάθε δύο μήνες οι ατομικές και μία φορά κάθε δύο μήνες οι 
ομαδικές. Στις ατομικές συναντήσεις θα έČετε τη δυνατότητα να κλείσετε ραντεβού 
για να συζητήσετε με τις δασκάλες του παιδιού σας σČετικά με την πρόοδο και το 
κοινωνικοσυναισθηματικό προφίλ του παιδιού σας. Στις ομαδικές συναντήσεις θα έČετε τη 
δυνατότητα να λαμβάνετε μέρος σε ανοιČτή παρουσίαση και συζήτηση πάνω σε ένα 
συγκεκριμένο κάθε φορά θέμα με την ψυČολόγο του σČολείου. Στο παράρτημα θα βρείτε 
σημείωμα σČετικά με το αν επιτρέπεται στην ψυČολόγο και στη λογοπεδικό του σČολείου  να 
παρατηρεί το παιδί σας και να έρθει σε επαφή μαζί σας εάν κριθεί απαραίτητο.
Τα παιδιά δεν επιτρέπονται στο Čώρο του σČολείου κατά τη διάρκεια των συναντήσεων
με τους γονείς.

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

01 Απουσίες & αλλαγές στα σχολικά δρομολόγια

Γραφείο Κίνησης 
10:30- 13:30

 210 8979582
dimotiko@deschool.eu

02 Μαθησιακή πορεία (παιδαγωγικά)

Γραμματεία 10:30- 13:30

210 897 4143

info@deschool.eu

Ραντεβού για συνάντηση με:

α. τη δασκάλα της τάξης

β. τη δασκάλα των αγγλικών

03 Σχολική ζωή & καθημερινότητα

04 Διαγωγή & συναίσθημα

05 Parent blog, coding,  i-pad, osmo

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

Εγγραφή - Φοίτηση μαθητών
Τάξεις, μαθητές, δραστηριότητες

Τάξεις
Τα παιδιά τοποθετούνται σε τμήματα ανάλογα με την ηλικία τους.

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

Επανάληψη φοίτησης στο νηπιαγωγείο:
Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 79/2017 - ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017: «Επανάληψη φοίτησης στο 
νηπιαγωγείο για ένα (1) ακόμη έτος μπορεί να γίνει με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων, 
όταν διαπιστώνεται με γνωμάτευση ΚΕΔΔΥ ή δημόσιου ιατροπαιδαγωγικού κέντρου ή σČετική 
βεβαίωση του ΣČολικού Συμβούλου ΕΑΕ ή του ΣČολικού Συμβούλου ΠροσČολικής Εκπαίδευσης και 
βεβαιώνεται ότι ο μαθητής παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες για να παρακολουθήσει την Α΄ Τάξη του 
δημοτικού σČολείου. Σε κάθε περίπτωση δεν εγγράφεται ούτε δύναται να επαναφοιτήσει στο 
νηπιαγωγείο μαθητής που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ή επαναφοίτησης έČει 
συμπληρώσει την ηλικία των επτά (7) ετών».

Χαρακτηρισμός της διαγωγής
Οι διαταραČές 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 σČολείου. 
Η μη επανεγγραφή ή απομάκρυνση μαθητή από το σČολείο κατά τη διάρκεια του σČολικού έτους 
επιτρέπεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4713/2020:
1) για παράβαση του εσωτερικού κανονισμού του σČολείου, με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων.
2) μη ολοσČερούς εξόφλησης διδάκτρων δύο σČολικών ετών.

Για την εγγραφή στο Νηπιαγωγείο 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. Ιατρικό Δελτίο Υγείας (ΠαρέČεται από το σČολείο)
Γ. ΣτοιČεία Παιδιού (ΠαρέČεται από το σČολείο)

Μετεγγραφή μαθητών
Μετεγγραφή μαθητών του Νηπιαγωγείου επιτρέπεται μετά από αίτηση που υποβάλλουν οι γονείς του 
μαθητή για μετεγγραφή του σε άλλο σČολείο, είτε με δική τους πρωτοβουλία ή κατόπιν υπόδειξης του 
συλλόγου Διδασκόντων ή της Διεύθυνσης του σČολείου και τη σύμφωνη γνώμη των γονέων.
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Εκπαιδευτικές επισκέψεις 
Για τη συμμετοČή των παιδιών σε εκπαιδευτικές επισκέψεις απαιτείται η συμπλήρωση και 
υπογραφή της γονικής συναίνεσης που παρατίθεται στο παράρτημα και που έČει ετήσια 
ισČύ.Αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της μαθησιακής διαδικασίας. Τις προγραμματίζουμε 
έτσι ώστε να συμπίπτουν με την τρέČουσα θεματική ενότητα που εξετάζουμε, με αποτέλεσμα 
να παρέČει στα παιδιά τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με εμπειρίες  που θα τους 
επιτρέψουν να αφομοιώσουν βιωματικά το εκάστοτε εκπαιδευτικό αντικείμενο.Για λόγους 
ασφαλείας, ο Παιδικός Σταθμός μετακινείται μόνο έως το Δημοτικό μας για να 
παρακολουθήσειπεριβαλλοντικά προγράμματα και θεατρικές παραστάσεις.Το Νηπιαγωγείο 
μετακινείται προς το Δημοτικό για τους ίδιους λόγους.Για τη συμμετοČή των παιδιών σε 
εκπαιδευτικές επισκέψεις απαιτείται η συμπλήρωση και υπογραφή της γονικής συναίνεσης που 
παρατίθεται στο παράρτημα και  έČει ετήσια ισČύ. Σε περίπτωση μετακίνησης του 
Νηπιαγωγείου σε Čώρο εκτός του Δημοτικού μας  (π.Č. στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, στο 
Μουσείο Συναισθημάτων ή στο Μουσείο Ακρόπολης) θα λαμβάνετε ανάλογο σημείωμα για 
έγγραφη έγκρισή σας.Σε περίπτωση που δε συμπληρωθεί το παιδί δε θα μπορέσει να 
ακολουθήσει.
Η σČολική βιβλιοθήκη
Από το Νοέμβριο ξεκινάει να λειτουργεί η Δανειστική Βιβλιοθήκη μας στο Νηπιαγωγείο. Κάθε 
Παρασκευή κάθε παιδί δανείζεται ένα βιβλίο, το οποίο πρέπει να επιστρέφει 
στο σČολείο έως την άλλη Παρασκευή προκειμένου να δανειστεί ένα καινούριο. Παρακαλούμε 
να υπενθυμίζετε στα παιδιά να προσέČουν τα βιβλία τα οποία δανείζονται και να τηρούν 
τους κανόνες της δανειστικής βιβλιοθήκης σČετικά με τη φύλαξη και την επιστροφή των 
βιβλίων στο σČολείο.
Σε περίπτωση που ένα βιβλίο Čαθεί ή επιστραφεί κατεστραμμένο, ο γονιός/κηδεμόνας 
του παιδιού οφείλει να το αντικαταστήσει. 

Εργασίες για το σπίτι
Τα μεγάλα παιδιά του Παιδικού Σταθμού λαμβάνουν εργασία για το σπίτι κάθε Παρασκευή, 
ανάλογη της ηλικίας τους και των ενδιαφερόντων τους, προκειμένου 
να εξασκηθούν στη λεπτή κινητικότητα.

Τα παιδιά του προνηπίου λαμβάνουν εργασίες για το σπίτι 3 φορές την εβδομάδα,  
ενώ του νηπίου κάθε μέρα. Δε διορθώνετε εσείς τις ασκήσεις στο σπίτι, διότι το νόημά τους 
είναι η υπευθυνότητα, να θυμηθεί το παιδί να την κάνει και να την επιστρέψει  
στο φακελάκι του, όπως και το να κάνει μία προσπάθεια.

Οι εργασίες για το σπίτι θα πρέπει να διεκπεραιώνονται σε ένα περιβάλλον δίČως στοιČεία ή 
θορύβους που ενδέČεται να αποσπάσουν την προσοČή τους. Τα παιδιά θα πρέπει 
να ενθαρρύνονται ώστε να είναι τα ίδια υπεύθυνα για τις εργασίες τους και να τις 
ολοκληρώνουν μόνα τους.

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 σέβονται το περιβάλλον, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

• να σέβονται τις πεποιθήσεις και τα έθιμα άλλων λαών. 

• να μην παίζουν στις τουαλέτες. 

• να αναφέρουν οποιοδήποτε περιστατικό που τους δημιουργεί 
αναστάτωση σε ένα μέλος του διδακτικού προσωπικού που βρίσκεται
σε εφημερία ή τις δασκάλες της τάξης τους.

Όλα αυτά εξηγούνται στα παιδιά από τις δασκάλες τους καθόλη τη διάρκεια της σχολικής 
χρονιάς. Αναμένουμε και από εσάς να κάνετε το ίδιο.

Στολή
Πιστεύουμε στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού έως τα 6 του χρόνια  
και γι’ αυτό το λόγο τα παιδιά στον Παιδικό Σταθμό και στο Νηπιαγωγείο μπορούν  
να ντύνονται με ρούχα της επιλογής τους.  
Οι στολές που θα αγοράσετε από το σχολείο κατά τη διάρκεια της χρονιάς είναι τριών 
ειδών: η καθημερινή στολή που θα φοράει το παιδί όταν βγαίνει εκτός σχολείου  
(ή ακόμα και όποτε άλλοτε θέλει), η επίσημη στολή που θα φορεθεί σε γιορτές και 
η κατάλληλα προσαρμοσμένη στολή για την καλοκαιρινή γιορτή. 

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. Τα πολύ μακριά μαλλιά 
πρέπει να είναι πιασμένα.
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Σχολικά γεύματα 
Το σχολείο καταβάλλει κάθε προσπάθεια να καλλιεργήσει 
υγιεινές διατροφικές συνήθειες στους μαθητές.

Μεσημεριανό γεύμα 
Το σČολείο μας προσφέρει πρωινό και μεσημεριανό γεύμα στους μαθητές. Σε περίπτωση που 
δεν επιθυμείτε το παιδί να τρώει τα προσφερόμενα από το σČολείο γεύματα, μπορείτε να το 
δηλώσετε και να δίνετε εσείς φαγητό στο παιδί. Ταπεράκια για πρωινό και μεσημεριανό 
γεύμα θα γίνονται δεκτά μόνο από τα παιδιά που θα σιτίζονται 
με φαγητό από το σπίτι τους. Εάν κάτι Čρειάζεται ψυγείο, παρακαλούμε να ενημερώνετε από 
κοντά ή με μήνυμα τη δασκάλα του ή τη συνοδό που θα το παραλαμβάνει το πρωί. Το φαγητό 
από το σπίτι θα πρέπει να αποθηκεύεται και να μεταφέρεται σε κατάλληλα σκεύη (όČι 
γυάλινα). Δεν επιτρέπεται να καταναλώνονται στο σČολείο ζεστά ροφήματα  ή ροφήματα με 
ανθρακικό, γλυκά ή σοκολάτες.

Δίδακτρα & Προθεσμίες πληρωμής
Τα σČολικά δίδακτρα πληρώνονται με μία προκαταβολή και μετέπειτα σε τέσσερις δόσεις, 
κάθε μία ανά δίμηνο. Η πρώτη δόση είναι πληρωτέα έως και την 5η Σεπτεμβρίου, η δεύτερη 
δόση έως και την 5η Νοεμβρίου, η τρίτη δόση έως και την 5η Ιανουαρίου και η τέταρτη και η 
τελευταία δόση έως και την 5η Μαρτίου. 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 σČολείο για οποιοδήποτε λόγο 
δε συνεπάγεται έκπτωση στα συμφωνηθέντα δίδακτρα ούτε δικαιολογεί μείωση του ποσού 
των διδάκτρων. Στην περίπτωση που επιθυμείτε να διαγράψετε το παιδί σας από το σČολείο, 
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 κατάθεσή της. Σε περίπτωση ασυνέπειας κατά την 
καταβολή των δόσεων, το σČολείο διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει παροČές όπως η 
μεταφορά προς και από το σČολείο, η σίτιση και η πρόσβαση στην πλατφόρμα.
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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 συρτάρι 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.

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

Σχολικές τσάντες & εξοπλισμός
Στις τσάντες που θα φέρνουν κάθε πρωί μαζί τους στο σχολείο θα πρέπει να υπάρχει 

καθημερινά ένα παγούρι με νερό, ο φάκελος επικοινωνίας και μία αλλαξιά ρούχων.

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.  
Τα ρολόγια χειρός αφαιρούνται κατά την διάρκεια της γυμναστικής. 
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 κέικ.
Δεν αναλαμβάνουμε να μοιράσουμε δωράκια. Παρακαλούμε να ειδοποιείτε πρώτα  
τη δασκάλα της τάξης, ώστε να σας ενημερώσει εάν η γιορτή συμπίπτει  
με προγραμματισμένες δραστηριότητες.  
Οι δασκάλες της τάξης θα σας βοηθήσουν να μοιράσετε τις προσκλήσεις μόνον εφόσον 
δοθούν σε όλους τους μαθητές. Εάν αποφασίσετε να οργανώσετε τη γιορτή του παιδιού 
σε κλειστό κύκλο θα πρέπει να μοιράσετε οι ίδιοι της 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. 
Απαγορεύεται ο εορτασμός των γενεθλίων στο σχολείο με εμψυχωτές  
ή οποιαδήποτε άλλη εξωσχολική δράση.

Επισκέπτες 
Στο σχολείο υπάρχει από το πρωί έως και το μεσημέρι φύλακας  
που ελέγχει την είσοδο και την έξοδο. Δεν επιτρέπεται η είσοδος  
σε κανέναν που δεν γνωρίζουν οι δασκάλες και η Διεύθυνση και  
δεν υπάρχει λόγος να βρίσκεται στο σχολείο. Οι επισκέπτες στο σχολείο 
(συμπεριλαμβανομένων και των γονέων) επιτρέπεται να εισέλθουν μέχρι την είσοδο του 
κτιρίου και από εκεί και πέρα αναλαμβάνει ο αρμόδιος κάθε φορά να διευθετήσει το 
θέμα για το οποίο έγινε η επίσκεψη, προκειμένου να μην ταραχτεί η καθημερινότητα των 

παιδιών.

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

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.



2120 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ & ΠΑΙΔΙΑΔΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

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  
θα περιμένουν 1 λεπτό από τη συμφωνημένη ώρα κι έπειτα θα απαχωρούν.  
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 παιχνίδια. Γι' αυτό το λόγο παρακαλείσθε 
να αποτρέπετε τα παιδιά από το να παίρνουν μαζί τους παιχνίδια από το σπίτι.

Με αυτοκίνητο
Οι γονείς θα πρέπει να παραδίδουν και να παραλαμβάνουν τους μαθητές από την είσοδο. 
Στο σημείο αυτό υπάρχει δασκάλα σε εφημερία, η οποία και θα συνοδεύει τα παιδιά  
έως την τάξη τους. Παρακαλείσθε να μην παρκάρετε το αυτοκίνητό σας έξω από  
το σχολείο, ώστε να μην παρεμποδίζεται η στάθμευση και μετακίνηση των σχολικών μας  
λεωφορείων. 

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 13:00 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 12:00. Το πρόσωπο που παραλαμβάνει  

το παιδί θα πρέπει να φέρει μαζί του αστυνομική ταυτότητα. 

Παρουσίες 
Παρουσία στο σχολείο & απουσίες 
Η απουσία ενός μαθητή από το σχολείο για μεγάλο χρονικό διάστημα αναστέλλει 
την προσαρμογή του, καθώς και την κοινωνική, μαθησιακή και συναισθηματική του 
ανάπτυξη. Θα ήταν, λοιπόν, καλό να μην απουσιάζουν συχνά και για πολύ καιρό εάν 
δε διατρέχει σοβαρός λόγος, προκειμένου να επωφεληθούν στο έπακρο από το σχολείο 
σε όλα τα επίπεδα. 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 email 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. 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.

Η ΟΜΑΔΑ
ΤΟΥ ΔΕΣ

ΣΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΕΙ
ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ
Dr. Μπίλη Κωνσταντάρα

Γενική Διευθύντρια

Ελένη Αναστασίου
Υπεύθυνη Νηπιαγωγείου

Μαρία Καμπέρη
Υπεύθυνη Παιδικού Σταθμού



ΕΠΙΣΤΡΕΦONΤΑΙ  
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Συναινέσεις  & δηλώσεις
γονέων ή κηδεμόνων

                                               Ειδικός όρος COVID-19 
Το ΣČολείο υποČρεούται 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 σČολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης. Αν μαθητής του ΣČολείου παρουσιάσει το παραμικρό σύμπτωμα που δύναται να 
σČετίζεται με τον νέο κορωνοϊό (π.Č. πυρετός, βήČας, κλπ) ή έρθει σε κοντινή επαφή με 
οιοδήποτε πρόσωπο που εμφανίζει τέτοιο σύμπτωμα ή, κατά μείζονα λόγο, με πρόσωπο που 
διαγνωστεί πάσČον από τον νέο κορωνοϊό, τότε οι γονείς υποČρεούνται άμεσα: (α) Να 
διατηρήσουν το τέκνο τους σε απομόνωση, σύμφωνα με τις οδηγίες των ΑρČών και σε καμία 
περίπτωση να μην επιτρέψουν να έλθει στο ΣČολείο ή και σε κοντινή επαφή με οιοδήποτε 
πρόσωπο φοιτά ή εργάζεται για το ΣČολείο. (β) Να ενημερώσουν άμεσα την Διευθύντρια του 
ΣČολείου. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω υποČρεώσεων, αλλά και 
οποιουδήποτε μέτρου που έČει θεσπίσει ο νόμος ή έČει διατάξει η αρμόδια αρČή για να 
αποτραπεί η εισβολή ή η διάδοση μεταδοτικής ασθένειας, ιδίως του νέου κορωνοϊού, είναι 
ενδεČόμενο να αναζητηθεί αστική, αλλά και ποινική ευθύνη παντός τυČόν υπαιτίου γονέα και 
κηδεμόνα. Στην απευκταία περίπτωση εμφάνισης κρούσματος ή συρροής κρουσμάτων εντός της 
σČολικής κοινότητας και / ή μετάδοσης του νέου κορωνοϊού σε μαθητή του ΣČολείου και /ή σε 
μέλος της οικογένειάς του και / ή νόσησης από COVID-19 οιουδήποτε εξ αυτών και υπό την 
προϋπόθεση ότι το ΣČολείο θα έČει τηρήσει όλες τις υποČρεώσεις του εκ του νόμου και όλες τις 
οδηγίες των ΑρČών, ουδεμία αξίωση ή απαίτηση θα υφίσταται κατά του ΣČολείου για την 
αποζημίωση οιασδήποτε φύσεως ζημίας και / ή την αποκατάσταση ηθικής βλάβης ή ψυČικής 
οδύνης, άλλως οι γονείς και οι κηδεμόνες παραιτούνται ρητά από αυτό το δικαίωμα. Εάν για 
λόγους ανωτέρας βίας (Force Majeure), ενδεικτικά και όČι περιοριστικά: αναστολή / 
απαγόρευση λειτουργίας σČολικών 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 έλεγČο του ΣČολείου, καταστεί προσωρινά ή μόνιμα αδύνατη η 
παροČή από το ΣČολείο εκπαιδευτικών υπηρεσιών με φυσική παρουσία, δύναται να 
παρέČεται από το ΣČολείο κατά την απόλυτη διακριτική του ευČέρεια, εξ αποστάσεως 
σύγČρονη και / ή ασύγČρονη εκπαίδευση, σύμφωνα με το εκάστοτε ισČύον νομικό πλαίσιο και 
συνεπώς θα διατηρείται στο ακέραιο η υποČρέωση καταβολής των ίδιων συμφωνηθέντων 
διδάκτρων. Ρητά συμφωνείται ότι η εκδήλωση ανωτέρας βίας δεν θα παρέČει 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 παρεČόμενες πρόσθετες υπηρεσίες (π.Č. μεταφορά, απογευματινές 
δραστηριότητες, κλπ) δεν θα Čρεώνονται. Σε κάθε περίπτωση, οι υποČρεώσεις του ΣČολείου 
μπορούν κατά την απόλυτη διακριτική του ευČέρεια, να ανασταλούν μερικά ή ολικά ή να 
αναβληθούν αμέσως, Čωρίς προειδοποίηση κατά τη διάρκεια των περιόδων που το ΣČολείο 
πρέπει ή δύναται να κλείσει λόγω γεγονότων ανωτέρας βίας, εωσότου επίσης κατά την 
απόλυτη διακριτική του ευČέρεια, πρέπει ή δύναται να ανοίξει εκ νέου με ασφάλεια.  

Βάρκιζα, ………………………

(ονοματεπώνυμο γονέα ή κηδεμόνα)

……………………………………………………

(ονοματεπώνυμο μαθητή)

…………………………………………………….
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Συμφωνία 
γονέα ή κηδεμόνα & 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

Συμφωνία 
γονέα ή κηδεμόνα & 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 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

30 ΔΕΣ - Συναινέσεις & δηλώσεις γονέων ή κηδεμόνων

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.
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διαδραστικό ευρωπαϊκό σχολείο
ΔΙΓΛΩΣΣΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: Καλύμνου 9Α, 166 72 Βάρη | T 210 9689426
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ: Δεμέστιχα 4, 166 72 Βάρκιζα | T 210 8974143

E info@deschool.eu

deschool.eu




