
 

πμιηθυ έημξ 2020  2021  

2μ Γομκάζημ Μεγάνςκ 

Ο εζςηενηθόξ  θακμκηζμόξ ημο ζπμιείμο μαξ! 

Αγαπεηέξ μαξ μαζήηνηεξ θαη αγαπεημί μαξ μαζεηέξ  

Σμ ζπμιείμ μαξ είκαη έκαξ θηιυλεκμξ πχνμξ γηα υια ηα μέιε ηεξ θμηκυηεηαξ ημο 2μο Γομκάζημο 

Μεγάνςκ υπμο δμοκ θαη δνμοκ πμιιμί άκζνςπμη μαδί. Κάζε μμάδα γηα κα ιεηημονγεί μμαιά, 

απμηειεζμαηηθά, δίθαηα θαη δεμμθναηηθά μθείιεη κα δηέπεηαη απυ θακυκεξ. Έηζη θη εμείξ 

ζοκδεμημονγμφμε εδχ ημοξ υνμοξ πμο ζα έπμοκ νυιμ νοζμηζηηθυ θαη οπμζηενηθηηθυ γηα ηα 

μέιε ηεξ μμάδαξ μαξ θαη ζέημομε ηηξ βάζεηξ γηα εδναίςζε ηςκ δηθαηςμάηςκ θαη ηςκ  

οπμπνεχζεχκ μαξ, ζεμειηχκμκηαξ ηηξ αλίεξ πμο μαξ εθθνάδμοκ θαη οπμζηενίδμομε. Αοημφξ 
ημοξ θακυκεξ ημοξ ζεβυμαζηε ΟΛΟΙ γηα ηνεηξ βαζηθμφξ ιυγμοξ: 

 Γηα ηεκ ανμμκηθή θη εοπάνηζηε ζοκφπανλή μαξ, πμο δεμημονγεί πνμτπμζέζεηξ αζθάιεηαξ  

θη ηζμηημίαξ.  

 Γηα ηεκ επηθνάηεζε εκυξ θαιμφ θη απμδμηηθμφ παηδαγςγηθμφ θιίμαημξ πμο οπμζηενίδεη 

ηεκ πνυμδμ ηςκ μαζεηχκ. 

 Γηα ημ ειπηδμθυνμ θαη δεμμθναηηθυ πέναζμα απυ ημ «ΓΓΩ» ζημ «ΓΜΓΙ». 

Κμηκυξ ζηυπμξ υιςκ μαξ είκαη ε « μιυπιεονε ακάπηολε  ηςκ μαζεηχκ μαξ ηυζμ ζε επίπεδμ 

γκχζεςκ υζμ θαη γηα ηεκ πνμαγςγή θαη θαιιηένγεηα ζεμακηηθχκ εζηθχκ ανπχκ θαη αληχκ . 

Οναμαηηδυμαζηε έκα ζπμιείμ ζομπενίιερεξ όπμο επηθναημύκ θανπμθόνα, ε εκζοκαίζζεζε, 

ε ζοκενγαζία, ε αιιειεγγύε θη μ αμμηβαίμξ ζεβαζμόξ. Όια αοηά μέζα ζε έκα πχνμ πμο 

ζεβυμαζηε,  θνμκηίδμομε θαη πνμζηαηεφμομε. Γηα υιμοξ ημοξ παναπάκς ιυγμοξ, ζηεκ 
πμιοεπίπεδε επηθμηκςκία μαξ (ηυζμ ζημκ θοζηθυ πχνμ υζμ θαη ζημκ ρεθηαθυ) δεκ έπμοκ ζέζε 

θαη δεκ επηηνέπεηαη θαμία μμνθή εθθμβηζμμφ,  ναηζηζμμφ, αθμφζηαξ ή εθμφζηαξ πανεκυπιεζεξ 

ή  βίαξ  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΟΤ ΥΟΛΓΙΟΤ ΜΑ ζοκμπηηθά  

 

Αγαπεηέξ μαζήηνηεξ θαη αγαπεημί μαξ μαζεηέξ, ζα ζοκμρίζμομε εδχ υζα ζοδεηήζαμε θαη 

ζομθςκήζαμε επηζεμάκαμε ςξ ζεμακηηθά γηα έκα απμηειεζμαηηθυ θαη δεμμθναηηθυ ζπμιείμ,  

υπμο ΟΛΟΙ ζα κμηχζμομε αζθάιεηα, θνμκηίδα θαη αγάπε!  

1. ΠΡΟΓΛΓΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΟ ΥΟΛΓΙΟ 

Γίμαζηε έγθαηνα ζημ ζπμιείμ 

 8.15πμ: ζογθεκηνςκυμαζηε ΟΛΟΙ ζημ εζςηενηθό πνμαύιημ γηα κα πμφμε ηεκ θαιεμένα 

μαξ θαη κα αθμφζμομε ηοπυκ  ακαθμηκχζεηξ.  

 Υνεζημμπμηχ ηηξ ζθάιεξ ζφμθςκα με ηηξ οπμδείλεηξ ημο ζπμιηθμφ πιάκμο . Φνμκηίδς κα 

πνεζημμπμηχ ηε ζθάια με αζθάιεηα θαη απμζηάζεηξ. 

ε πενίπηςζε ανγμπμνίαξ: 

  Πενκχ οπμπνεςηηθά απυ ημ γναθείμ ηεξ Δηεοζύκηνηαξ ΠΡΩΣΑ έηζη χζηε κα ελεγήζς 
ημοξ ιυγμοξ ανγμπμνίαξ. 

 Γκεμενχκμκηαη μη θεδεμυκεξ  

 Πάς ζηεκ ηάλε μμο με ζεμείςμα γηα είζμδυ μμο, με ή πςνίξ απμοζία  

 Γίκαη θαηακμεηυ υηη ζε ανγμπμνία μεηά ηηξ 8.30 μπαίκεη απμοζία. 

 Δεκ παναμέκς εθηόξ ηάλεξ γηα θακέκα ιόγμ. 

 Δεκ απμπςνώ απυ ημ ζπμιείμ ΔΙΥΩ ΑΔΓΙΑ απυ ηεκ δηεοζφκηνηα θη εκεμένςζε ημο 

θεδεμόκα μμο. 

 Γκηόξ αίζμοζαξ θαη δηαδηθαζίαξ ημο μαζήμαημξ 

 Κάζμμαη ζφμθςκα με ημ πιάκμ ηεξ ηάλεξ.  

 Υνεζημμπμηχ απμθιεηζηηθά ΜΟΝΟ δηθά μμο ακηηθείμεκα  

 Υνεζημμπμηχ ηα ακηηζεπηηθά πμο πανέπμκηαη απυ ημ ζπμιείμ με θεηδχ.  
 Παναθμιμοζώ ημ μάζεμα με πνμζμπή θαη ζομμεηέπς εκενγεηηθά, αθμιμοζχκηαξ ηηξ μδεγίεξ 

ημο εθπαηδεοηηθμφ μμο 

 οκενγάδμμαη θαη θένμμαη με ζεβαζμό πνμξ υιεξ θαη υιμοξ. 

 Φμνώ ηεκ μάζθα μμο όζμ ηζπύμοκ ηα μέηνα πνόιερεξ γηα ημκ θμνςκμσό!  

 Όηακ γνάθς δηαγχκηζμα ή ηεζη παναμέκς ζηεκ ηάλε  αθυμα θαη υηακ ημ ηειεηχζς, δίπςξ κα 

εκμπιχ. 

 Η επίδμζή μμο θαζμνίδεηαη απυ ηεκ γεκηθυηενε ζηάζε μμο θη υπη μυκμ απυ ηα δηαγςκίζμαηα ή 

ηα ηεζη. 

Άδεηα κα βγς από ηεκ ηάλε:  δεηχ μυκμ γηα πάνα πμιύ ζεμακηηθό ιόγμ . ε αοηή ηεκ 

πενίπηςζε οπμπνεςηηθά πνμζένπμμαη ζημ γναθείμ ηεξ δηεοζύκηνηαξ θαη ελεγώ ημοξ 

ιόγμοξ. επηζηνέθμκηαξ ζηεκ αίζμοζα, πνμζθμμίδς ζημκ/ζηεκ εθπαηδεοηηθό ζεμείςμα από 

ηε Δ/κζε.  

 

 



ΑΡΓΟΠΟΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ 

Ακ θαζοζηενήζεη θαζεγεηήξ κα ένζεη γηα μάζεμα πενημέκμομε ήζοπα γηα 5 ιεπηά θαη ζηε 

ζοκέπεηα θαηεβαίκεη μόκμ μ απμοζημιόγμξ ή μ πνόεδνμξ ηεξ ηάλεξ ζημ γναθείμ κα δεηήζεη 

μδεγίεξ. 

2. ΔΙΑΛΛΓΙΜΑ 

 Βγαίκμομε ΟΛΟΙ απυ ηεκ αίζμοζα. Ο/ε εθπαηδεοηηθόξ θιεηδώκεη ηεκ πόνηα. 
 Παίνκς μαδί μμο υηη πνεηαζηχ γηα ημ δηάιιεημα. 

 Ωξ πώνμξ δηαιιείμαημξ ημο 2μο Γομκαζίμο έπεη μνηζηεί  ημ εζςηενηθό πνμαύιημ θαη 

παναμέκς μόκμ ζε αοηυκ ημκ πχνμ. 

 Αθμιμοζχ ηηξ μδεγίεξ ημο εθεμενεφμκηα  θαζεγεηή απυ υπμημ ζπμιείμ θαη ακ είκαη. 

 ομπενηθένμμαη με εογέκεηα θαη ζεβαζμυ πνμξ υιμοξ .   
 Απμθεφγς υ,ηη βάδεη ζε θίκδοκμ εμέκα ή ημοξ άιιμοξ ( π.π. δεκ πνεζημμπμηχ ηηξ  

μπαζθέηεξ ή ηα ηένμαηα πμδμζθαίνμο ςξ μμκυδογμ).  

ΤΠΓΝΘΤΜΙΗ: Γηα απμθογή ηναομαηηζμμφ, επηηνέπεηαη ε πνήζε  μπάιαξ μόκμ ζηα 

μαζήμαηα γομκαζηηθήξ θαη οπυ ηεκ επίβιερε ημο/ηεξ  εθπαηδεοηηθμφ Φοζηθήξ Αγςγήξ 

 

 Ακ ακηηιεθζώ εζηίεξ ακαηαναπήξ ( έκημκε ιμγμμαπία, ηζαθςμό, ..) 

 Έπς εοζύκε θαη οπμπνέςζε κα εκεμενώζς αμέζςξ ημκ εθεμενεφμκηα εθπαηδεοηηθυ ή 

ημ γναθείμ απμθεφγμκηαξ κα ακαιάβς έμπναθηα νυιμ δηαηηεηή ακάμεζα ζημοξ 

εμπιεθυμεκμοξ 

 δεκ εκζαννφκς θαη δεκ πανμηνφκς ηεκ ζοκέπηζε ηεξ αρημαπίαξ  

 ε απμζηώπεζε εκόξ ηέημημο γεγμκόημξ με θάκεη ζομμέημπμ θαη ζοκοπεύζοκμ  
 

Γηα ηεκ αζθάιεηα υιςκ μαξ, δεκ πιεζηάδς ζηεκ πενίθναλε ημο ζπμιείμο θαη δεκ 

επηθμηκςκώ με ελςζπμιηθμύξ  

 

 

4. Μαζεηηθέξ Κμηκόηεηεξ -  ζομμεημπή ζηε ζπμιηθή δςή 

 

Μία θμνά ημκ μήκα πναγμαημπμηείηαη ε ηαθηηθή γεκηθή ζοκέιεοζε ημο ημήμαημξ. 

οδεηάμε γηα ζέμαηα πμο αθμνμφκ ηεκ ζπμιηθή θμηκυηεηα με ζθμπυ ηεκ βειηίςζε ηεξ 

πμηυηεηαξ ηεξ  ζπμιηθή δςήξ. 
ομμεηέπς εκενγά, με ηνυπμ δεμμθναηηθυ θαη ζέβμμαη ηεκ πνμβιεπυμεκε  δηαδηθαζία. 

 

 

5. ΓΡΑΦΓΙΟ ΔΙΓΤΘΤΝΗ 

 

 Η Δηεφζοκζε  είκαη πάκηα πνυζομε θαη δηαζέζημε κα οπμδεπηεί ηηξ μαζήηνηεξ/ημοξ μαζεηέξ. 

Ωζηυζμ, ιυγς θυνημο , ζα πνέπεη κα αλημιμγήζς ημ επείγμκ θαη ζεμακηηθυ ιυγμ ηεξ εθεί 

επίζθερήξ μμο.  

Σα ενςηήμαηά μμο μπμνχ κα ηα απεοζφκς μόκμ ζηα δηαιιείμαηα ζε: 



 

 ζε εθπαηδεοηηθό ημο ζπμιείμο ( ΓΙΑ ΓΓΝΙΚΆ ΘΈΜΑΣΑ ΣΟΤ ΥΟΛΓΙΟΤ) 

 ζημκ οπεύζοκμ θαζεγεηή ηεξ ηάλεξ μμο (ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΘΓΜΑΣΑ Η ΘΓΜΑΣΑ 

ΤΜΠΓΡΙΦΟΡΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΓΜΓΝΑ Η ΣΗΝ ΣΑΞΗ ΜΟΤ) 

 ζημκ ζύμβμοιμ ζπμιηθήξ δςήξ (ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΘΓΜΑΣΑ Η ΘΓΜΑΣΑ 

ΤΜΠΓΡΙΦΟΡΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΓΜΓΝΑ) 
 ζημ γναθείμ (ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΘΓΜΑΣΑ Η ΘΓΜΑΣΑ ΤΜΠΓΡΙΦΟΡΑ ΠΟΤ ΔΓΝ 

ΜΠΟΡΓΑΝ ΝΑ ΓΠΙΛΤΘΟΤΝ Η ΓΙΝΑΙ ΓΞΑΙΡΓΣΙΚΑ ΗΜΑΝΣΙΚΑ ΚΑΙ 

ΓΠΓΙΓΟΝΣΑ Η ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΔΙΓΤΘΓΣΗΘΟΤΝ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΣΗΝ 

ΔΙΓΤΘΤΝΗ) 

 

Σειεθώκεμα: Γηα ηα ηειεθςκήμαηα μμο πνεζημμπμηχ ημ θανημηειέθςκμ . Μυκμ ζε πμιύ 

επείγμοζεξ πενηπηώζεηξ δεηώ κα ηειεθςκήζς από ημ ηειέθςκμ ημο γναθείμο. 

 

6.ΤΜΠΓΡΙΦΟΡΑ ΜΑΘΗΣΩΝ/ΜΑΘΗΣΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΓΛΓΓΥΟ 

ομπενηθένμμαη πάκηα με ζεβαζμυ θη εογέκεηα πνμξ ηεκ πνμζςπηθυηεηα ΟΛΩΝ, 

επηθμηκςκχκηαξ πάκηα με δεμμθναηηθυ θη εογεκηθυ ηνυπμ θη επηιφμκηαξ μέζα απυ ημκ δηάιμγμ 
θαη ηεκ ζοδήηεζε δεηήμαηα πμο με εκμπιμφκ  θαη με πνμβιεμαηίδμοκ. 

Ακηημεηώπηζε με απμδεθηήξ ομπενηθμνάξ:   

Ακ θάπμημξ θαηά ιάζμξ ή εζθεμμέκα, με πανεκμπιήζεη με μπμημκδήπμηε ηνυπμ: 

 Δηαηενώ ηεκ ροπναημία μμο θαη μηιάς πάκηα με εογέκεηα!!  

 ημο ελεγχ με εογεκηθό ηνόπμ πςξ ΘΓΛΩ  κα ημ ζηαμαηήζεη, δηαθμνεηηθά ζα εκεμενςζεί 
μ/ε οπεφζοκμξ ηεξ ηάλεξ ή ε δηεφζοκζε ημο ζπμιείμο. 

 Ακ δεκ ημ θαηαθένς, απεοζύκμμαη ζημκ οπεφζοκμ θαζεγεηή ηεξ ηάλεξ ή ζηεκ δηεοζφκηνηα θαη 

ζηεκ οπμδηεφζοκζε.  

 Πανμηνύκς θαη ημοξ άιιμοξ κα μηιήζμοκ θαη κα μμηναζημφκ έκα ζέμα πμο με απαζπμιεί ζημκ 

ζπμιηθυ πχνμ 

 Γίκαη οπμπνέςζε υιςκ μαξ, ζε πενίπηςζε πμο είμαζηε μάνηονεξ θάπμημο γεγμκόημξ άλημο 

πανέμβαζεξ, ΝΑ ΓΝΗΜΓΡΩΟΤΜΓ ΑΜΓΩ έκακ εθπαηδεοηηθυ ή ηεκ δηεφζοκζε ημο 

ζπμιείμο.  

Η αμέιεηα ή ε ζομμεημπή μαξ ζε με απμδεθηέξ ζομπενηθμνέξ, αλημιμγμύκηαη θαη 

αθμιμοζμύκ δηαδηθαζίεξ θονώζεςκ από ημ ζπμιηθό ζομβμύιημ  
 

 

7.ΣΗΡΗΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΟΤ ΓΙΝΑΙ ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ 

 

Να ζομάμαη όηη: 

 Δεκ πνεζημμπμηχ ημ όκμμα ημο ζπμιείμο μμο ζηεκ δεμημονγία ειεθηνμκηθχκ μμάδςκ 
επηθμηκςκίαξ. 

 Δεκ έπς μαδί μμο θηκεηυ θαζχξ αγμνεύεηαη ε πνήζε ημο ζημ ζπμιείμ απυ ημοξ μαζεηέξ. 

 Σμ Κάπκηζμα απαγμνεφεηαη απυ ημκ κυμμ ζε δεμυζημοξ πχνμοξ υπςξ είκαη ημ ζπμιείμ. 



 Δεκ θένκς μαδί μμο αθνηβά πνάγμαηα, πμιιά πνήμαηα ή επηθίκδοκα ακηηθείμεκα . 

 Όζμκ αθμνά ημ Σεηνάδημ επηθμηκςκίαξ, δεκ λεπκχ ηηξ εκεμενχζεηξ θαη ημ θένκς 

θαζεμενηκά μαδί μμο! 

 Φνμκηίδς ηεκ εοπνεπή μμο εμθάκηζε θαη ηεκ θαζεμενηκή μμο θαζανηόηεηα 

 Η ηδηόηεηα ημο μαζεηή /ηεξ μαζήηνηαξ με αθμιμοζεί εκηυξ θη εθηυξ ζπμιείμο, 

παναθηενίδμκηαξ θαη ηεκ Δηαγςγή μμο.   
 ομπενηθένμμαη με εογέκεηα θαη ζεβαζμό θαη ζημκ ρεθηαθό θόζμμ. Με απμδεθηή-

πνμζβιεηηθή ζομπενηθμνά ζημ δηαδίθηομ ακηημεηςπίδεηαη αοζηενά από ημ ζπμιείμ θαη έπεη 

ζοκέπεηεξ. 

 Τημζεηώ πενηβαιιμκηηθή ζοκείδεζε θαη πνμβαίκς ζημκ δηαπςνηζμυ ηςκ ακαθοθιχζημςκ 

οιηθχκ θαη ηα νίπκς ζηα εηδηθά δμπεία. 

Απμθιίζεηξ ζομπενηθμνάξ από ηεκ επηζομεηή θαη παηδαγςγηθόξ έιεγπμξ:   

Η με ηήνεζε ηςκ θακυκςκ απμηειμφκ ζπμιηθά παναπηχμαηα, θαη ακηημεηςπίδμκηαη 

ζφμθςκα με ηεκ ηζπφμοζα κμμμζεζία  

Οη θονχζεηξ πμο πνμβιέπμκηαη απυ ημ Τπμονγείμ Παηδείαξ είκαη:  

1 α.  Πνμθμνηθή παναηήνεζε ,                         

1 β. Πνμθμνηθή παναηήνεζε θαη απμμάθνοκζε απυ ηεκ ηάλε με απμοζία.  
2.    Γπίπιελε  

3.    Απμβμιή απυ ηα μαζήμαηα μίαξ  εμέναξ  

4.    Απμβμιή απυ ηα μαζήμαηα δφμ εμενχκ  

5.    Αιιαγή ζπμιηθμφ πενηβάιιμκημξ  

 

Πνμζηαζία ζπμιηθήξ πενημοζίαξ 

Πνμζηαηεύς ημκ ζπμιηθό ελμπιηζμό θαη ηα  ενγαζηήνηα. Κάζε θαηαζηνμθή ζοκεπάγεηαη 

ζίγμονε ακηηθαηάζηαζε θαη ίζςξ επηζφνεη θαη πμηκή. 

 

 Γηα θάζε επηβμιή θύνςζεξ εκεμενώκεηαη άμεζα μ/ε θεδεμόκαξ. 
 Μεηά απυ ηνεηξ ςνηαίεξ απμμαθνύκζεηξ απυ ηεκ ηάλε από ημκ ίδημ δηδάζθμκηα ή 

πέκηε ζοκμιηθά ζε δηάζηεμα εκόξ μήκα αθμιμοζμφκ επηπιέμκ ζεμακηηθέξ θονχζεηξ. 

8.ΥΟΛΙΚΓ ΓΚΔΗΛΩΓΙ – ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΓ - ΓΚΔΡΟΜΓ 

 Η πανμοζία ζε υιεξ ηηξ ζπμιηθέξ δναζηενηυηεηεξ θαη εθδειχζεηξ έπμοκ εθπαηδεοηηθυ ή 

δηδαθηηθυ παναθηήνα θη απμηειμφκ μένμξ ηεξ ζπμιηθήξ δςήξ θαη γηα ημκ ιυγμ αοηυ ε 

πανμοζία υιςκ ηςκ μαζεηχκ ζηηξ ζογθεκηνχζεηξ ημο πμιείμο είκαη απαναίηεηε θαη 

οπμπνεςηηθή. 

  Με ζομμεημπή ζε  αοηέξ ζοκεπάγεηαη με  απμοζίεξ ηυζεξ υζεξ θαη μη χνεξ πμο 

πνμέβιεπε ημ Ωνμιυγημ Πνυγναμμα ηεκ ακηίζημηπε μένα . 

 ε πενίπηςζε επίζθερεξ με μεηαθμνηθυ μέζμ πμο έπεη δηδαθηηθυ παναθηήνα  θαη δεκ 
ζομμεηέπς, ηυηε παναθμιμοζχ ημ  εηδηθά δηαμμνθςμέκμ ςνμιυγημ πνυγναμμα εθείκεξ ηεξ 

εμέναξ δηαθμνεηηθά παίνκς απμοζίεξ. 

 

 



9.ΤΝΓΡΓΑΙΑ ΣΟΤ ΥΟΛΓΙΟΤ ΜΓ ΣΗΝ ΟΙΚΟΓΓΝΓΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΤΛΛΟΓΟ 

ΓΟΝΓΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΓΜΟΝΩΝ : 

 

Η ζηαζενή θαη γυκημε ζοκενγαζία με ημοξ γμκείξ θαη ημοξ θεδεμυκεξ ηςκ μαζεηχκ είκαη 

θαζμνηζηηθή θαη ζομβάιεη ηυζμ ζηεκ εθπαηδεοηηθή δηαδηθαζία υζμ θαη ζηεκ πνυιερε 

πμιιχκ πνμβιεμάηςκ. Έηζη: 

 Σμ ζπμιείμ πνμζθαιεί ημοξ γμκείξ θαη θεδεμόκεξ θαη πνμζδμθά ηεκ ακηαπόθνηζή ημοξ: 

 ηηξ πνμγναμμαηηζμέκεξ εκεμενώζεηξ γμκέςκ θαη θεδεμόκςκ ζημ ηέιμξ θαη ζημ 

μεζμδηάζηεμα ηςκ ηεηναμήκςκ 

 ε εβδμμαδηαίεξ ζοκακηήζεηξ με ημοξ εθπαηδεοηηθμφξ ζε θαζμνηζμέκεξ μένεξ θαη 

χνεξ πμο ημοξ επηθμηκςκμφκηαη . 

 Γηα έθηαθημοξ ιόγμοξ, έπεη δεμημονγεζεί ημ Σεηνάδημ επηθμηκςκίαξ γηα αμθίπιεονε 

θαζεμενηκή επηθμηκςκία.  

 Η μηθμγέκεηα μθείιεη κα εκεμενώκεη ημ ζπμιείμ: 

1. ε πενίπηςζε απμοζίαξ ημο παηδημφ ημοξ με ηειεθχκεμα ή με μαηι αοζεμενυκ έςξ ηηξ 9.00 ε 

χνα. 

2. Να επηθμηκςκεί δεηήμαηα πμο εκδεπμμέκςξ επενεάδμοκ ηεκ επίδμζε θαη ηεκ ζομπενηθμνά 
ημο παηδημφ ή γηα ακελήγεηεξ αιιαγέξ ζε αοηή. 

 

10.Έπαηκμξ Πνμζςπηθήξ Βειηίςζεξ  

 

Με ζηυπμ ηε δηανθή βειηίςζε, επηδίδεηαη ζε μαζεηέξ πμο έπμοκ ζεμεηχζεη μηα ηυζμ  
ζεμακηηθή αιιαγή «Έπαηκμξ Πνμζςπηθήξ Βειηίςζεξ» γηα ακαγκχνηζε θαη επηβνάβεοζε 

ηεξ πνμζπάζεηαξ ημοξ. 

 

Όια αοηά γηαηί ζέιμομε υιμη έκα ζπμιείμ πμο  

 κα μαξ πενηβάιιεη με αγάπε    κα ιεηημονγεί απμηειεζμαηηθά    κα κηχζμομε υιμη αζθαιείξ 

θαη εοπνυζδεθημη 

γηαηί έκα ηέημημ ζπμιείμ μαξ αλίδεη!  

 

αξ εοπανηζημφμε πμιφ γηα ηεκ ζοκενγαζία!  

Καιή θαη ζοκεπή πνυμδμ!! 

 

 

 



 

Βαζηθά έθηαθηα μέηνα πνμθύιαλεξ θαηά ηεξ δηαζπμνάξ ημο covid: 

 

 Σενχ αοζηενά ηηξ μδεγίεξ ημο Τ.ΠΑΙ.Θ. θαη ημο Γζκηθμφ Ονγακηζμμφ Δεμυζηαξ 

Τγείαξ (ΓΟΔΤ) γηα ηεκ πνμζηαζία απυ ημκ θμνςκμσυ  COVID-19 
  ηηξ 8.15πμ, χνα πμο ζογθεκηνςκυμαζηε ΟΛΟΙ ζημ εζςηενηθό πνμαύιημ όπμο 

ημπμζεημύμαζηε ζηηξ θμοθίδεξ γηα κα ηενμφμε ηηξ απμζηάζεηξ αζθάιεηαξ γηα κα 

πμφμε ηεκ θαιεμένα μαξ θαη κα αθμφζμομε ηοπυκ  ακαθμηκχζεηξ  
 Θομάμαη κα έπς μαδί μμο ΔΤΟ ΜΑΚΓ. Σεκ μηα ηεκ θμνχ πνηκ μπς ζημ πνμαφιημ 

θαη ηεκ άιιε ηεκ έπς εθεδνηθή. 
 ε όιμοξ ημοξ εζςηενηθμύξ θαη ελςηενηθμύξ πώνμοξ ημο ζπμιείμο θμνάς μάζθα 
 Κναηάς απμζηάζεηξ -  Απμθεφγς ημκ ζοκςζηηζμυ  

 

Η Διεσθύντρια           Η Υποδιεσθύντρια    Η πρόεδρος τοσ Σ.Γ.Κ         Μέλη τοσ Σ.Δ. 

Θεοδωρηδοσ Δ.          Κωηζέιε Μ.                Γεκοπούιοσ Π.                       Γσθηάθες Β. 
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                                                                       Παπαλδρεέοσ Σ.                       Τραζάλε Αηθ. 

                                                                       Μπεζάλες Κ.                            Μαγθιάρας Ζ. 
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                                                                                                                        Κσρηαθούιες Θ.    
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